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إدرسىجلاءمحمد.د

19):المطاوفماء

اقترضتهاالتيالعربيةوالعباراتالكلماتتحديدإلىالدراسةهذهتهدف

محددةزمنيةفترةوليدةليستمختلفةعواملوتراكماتنتيجةالدارجةالعبرية

وتحليلهاالاالفاظهذهمصادرعلىالوقوفثم،خلتقرونإلىبجذورهاتمتدلىانما

هر،وظوامشاكلمنذلكعنتتجوماكتابتهاوحنظامولىلالاتهابنيتهالمعرقةلغولأ

لموما،منهاليسوهوللعرييةينسبماتصحيحإلىإيضأالدراسةْمهدفكما

.لاالفاظاهذهأوردتالتيالمصادرخلالمنوذلب!منهامقنؤضوهوإليهاينعشه

وهمارجةلدااللعبريةعبريينقاموسينعلىأساسأالدراسةهذهمادةوتعتمد

للعبريةلميلعاابالقاصوسوالمسمىيهودابنوتتيفاأموتسيندانهاموس

سبانرفائيلوقاموس،()أبالرصزلهرمزتوهد8291عامأييبتلهيوالمنشور

لهرمزتوقد6691عامانقدسفيوالمنشورالعبريةالعاميةيقاموسوالمسمى

عدةفيالواردالعاميالحوارمنأيضاالمادةهذهبعضاستقيتكما.ب!س(

فيمختصرةليهاإوأشرتالاسرائيليينالقصاصينلبعضحديثةعبريةروايات

المراجع.معبياناتهاوفصلتالدراسةلثنايا

:الظاهرةهذهعنكتبوامنعرفهاكمااللغويا-لاقتراضمسالةوتعني

عرفهاوقد.أخرىللغةاللغويةالعناصربعضمالغةفيهاتاْخذالتيالعملية

للغاتالاحدىلغوفيلنمطمماثكةصورةنسخمحاولةماْنهاHaugenهوجن

اللغويالاقتراضإنJespeولهوليسبرسنويقول.أخرنخألغةفي
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البومةالعاميةهىالمققرضةالعبرمةامفاء

مقليدأتهإلاآيانهملكلامالصغارهعط!دعنلختلفلالحقليدعمل!هبمثابههو

)2(لكلهوليسلك!مالبعض

مأ!لحالاتعرأصريدلكلعههىالدطهأ!ماطلحسمحهعلىاعمرضمىوه!اك-.

نكريعنعنالاوهد،باللراسةالمعنيةا!فاطواهععن-اللفظهذادلالةلاختلاف

أو.الاقترأضه!أأنإلىهنانجشيوأنيعنيتامابقدرالاعتراضاتهذ.مثل

هـهو،وتطورهاأالغةارمهَاءوسائلأهممقهو-المعترضونيسميهكما-التبني

هذهمقدمةهيإليهستسيرماهحوعلىاللغولونإليهقطنالذيالأمر

الدراسة.

الاحتكاكمدىعلىاللغاتمنلغةفيالمقترضةاهفاءنسبةوتعتمد

يضيركما،والمعطيةالاَخد:اللغتينبينوالحضاريالثقافيوالاتصالوالتقاعل

اللغةعيلىألاَخذةاللغةهبلمنالاعتماددرجةإلىالمقترضةالألفاظنسبةارتقاع

المعطية.

Hermanباولهيرمانهـلشير Paulيرتبطآخرىمنلغةاقترأضأنإلى

به،يقوموسيطوجودمنلابدالاقتراضولحدرث،لغتينمنلغويثناذيبتمكن

ألفاظبعضلغويسائييستعملفعندما.لغولحاَثنائيايكونماالغالبفيوهو

الفردمستوىعلىالبدايةفيالاهتراضيكونأخرىلغةسياقفياللغتينإحدى

وذيوعهالمستعاراللفظاستخدامنطاقاتساعبعدالجماعةسشوىعلىيصيرثم

الثتائينجدالدراسةهذهموضوعوهي.الشعفهنكبيرعقطاوسطوانتشاره

الاسرأثيليينمنالعريضةالضرمحةتلبهفيبوضوحمتمثلاوالوسيطاللغوي

الدولمنالمهاجولحناليهودومنفلسطينيهودمنوالعربيةبالعبريةالمتحدثين

وسرعةتأحيةمنالاقتراخىعمليةأمامالطريقيمهدالذيالأمر+العربية

أخرى.ناحيةمنواستيعابهابل4انتشارها
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إدرشىجلاءمحمد.د

اللغةفيالمقترضةالعربيةالاالفاظعالجتسابقةدراساتهناككانتلىاذا

العبريةعلىبحثهاجوانبقصرتقدالدراساتهذهمثلهإن،)3(العبرلة

فيعربيةألفاظمن.اح!ريهااللغةومجمعيهودابنأدخلهفيماوذلكالنمطية

تقنينذوناقترضتهمااقترضتالتيالدارجةالعبرلةمعالجةدونالعبريةهواميعى

معظمها-نهيالدراساتهذهتعالجلمكما،الاهتراضلهذامعينةقواعدسنأو

،اكلفاظلهذهالكتابةنظاممثلالاقتراضعمليةعنالناتجةاللغولةالقضايابعض

لها.اللغولةوالبنية

أخذتالتيالمصادرأي،لاقتراضامصادرتعرفالبحثمنهجتطلبوقد

اللغويةالبنيةدراسةثم"خارجيةأم،عاميةأمفصحىكانتءسواالعبريةعنها

نظامماأ.والتركيبوالشكلبالصيغيتعلقماكلوتشمل،المقترضةللالفاظ

اللغوية.الظواهربمضتجاهالعبريةفيالخلطلمشاكلفيهالبحثفيتعرضالكتابة

فيالأصليةللحروفمخارجهافيتمامامغايرةحروفإحلالإلىأدىمما

المقترضة.!فاظا

اتخذتالتيالا"لفاظمنللعديدالدلاليالتغيرجوانبالدلاليالبحثهـسثممل

الأصلفيعمادلالاتهارقلصتالتيتلكأو،العبريةفيوأعمأوسعمعانيلها

تمامأ.معانيهاتغيرتالتيالألفاظوكذلك،العربي

الاالفاظمنمحدودةبأمعالةبالاستشهاداكتفيتهدأننيإلىهناأشيرأنوأود

البحثذيلتثم،افدراسةتثاولتهاالتيالمواضعمنموضعكلفيالمقترضة

القاموسينفيأي،لدراسةامصادرفيوردتالتيلألفاظاكلشملبملحق

إليها.أشيرالتيوالدايات
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أليومةمعيةتيلحوضم!!و!ة*له

عابولة-بمعهصمم!ضيص!تو!ال!مج!و:فيا

الصيغاهتسمارإزاءلورهاهلحب4الل!مةالحيا-فيعلمةموتواحههنا!

العاملالمم!لهسبيلع!ىمقهامخقلقةعوأملتيتقوكؤوهي4!التؤاجميهامىمة

هصلوقد+الاحمماعىوالعا!كلالصععلصميواتعاولااديعيوالعلملالحضلدى

العاملهوهماييحمعاممطىهععاامورهاولعل،ال!املودورهاهدهاخمد"

واحعلاطلآحومكاقمىمعيعةمصصومهمحموعهاهع!لميالمتمفلالاحتحلعي

لغولحةعلاقاتخالقذل!شنقمقإذءالأسامالسكانمعالواذدةالمجصوعة

+حييهءه(

أحلفماهاتومققيدواحدهلدهىلضاتاجتضعحهمقىأتهقيهسع!لاو!ط

الأخذمح.صبإلىجنبأاللغتانتمدضحهأمأخوىعلىلغةبالأحدصواءغامه

أوالغلبةخالةفيوهتاذجهالتتبوومنهجههذاحجماختفهلاعتبارIهعين

.المشتو!التعايين

عناصونؤ!هي+اللغوجم!الصواح+إلىالموديةالأصبابنحددأنهـمصكق

مختلعىشمعبعطأشتبادأواللعةمختلفيشعبئتجررفىآخوإلىبلدمقأحتبية

اثجاهـمةالعلانات-أقكما.الأمدطوملةحووبهياللغاحهصختلفةص!بلىا!غة

لهد.وهاقعالإهصالحىالعار-شهدومد+الصواءهداميا!ارردورهاوالمقاصه

علىلغةتغلبتوفبهالأول:قسمينإلىتتاذجهاهيانقصحهوأثيالصواعاحه

البقاء!باناالمظويةوالنورمانليةالغالةألاهجليفمةأهغةمعص!متلصاأخجه

ويولومباسومسواعلىوطغيانهاالألماذيةمعحدثوكما.كهه

جيوانه،مقكبوهصوؤالألانيالصععبالجواروهموهنيجةوتص!ي!سملوهاكيا

المجررةءاليمع!لغةتجاهوالأسياتيةاقوتسيةمقكلق!ملما

جنعهإلىجفبأاالغتاننبقىلىاهماأخوىعلىلغةقتظبلاويخها!هيوأثسم
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إدرشىجلا.محمد.د

،والبرتغالوأسبانياوألمانياوانجلترافرنسابينالاحتكاكفينرىمثلماوذلك

.)5(والتركيةوالعربيةالفارسيةبينالجوارفينرىوكما

تساؤلأ:المقامهذافينطرحأنلناويمكن

!؟الاَنفلسطينفياللغويالوضعحقيقةهيما

ذاتالعربيةاللغةكانتفقدفلسطينفيماحدإلىمتشابكلغويوضعهناك

491عاماسرائيلدولةقيامحتىالفرديالتعاملفيسيادة A.منوبالرغم

الحالي،القرنمطلعمنذمنتظمةبصورةفلسطينإلىاليهوديةالهجراتتسرب

لغةبعدتكنلمالعبريةفإن،اييوميللتعاملكلغةالعبريةاللغةإحياءومحاولات

قيامإعلانمعولكن.المكانهذافيالمتعايشللمجتمعالرسميةاللغةأو،الأغلبية

للوفاءدعمهاأجلمنالجهودوتكئفت،رسميةلغةالعبريةأصبحتاسرائيل

هذافيبارزبدورالعبريةأللغةمجمَع.وقأمللإنسانالمعاصرةبالاحتياجات

كلماتالعبريةقواميسودخلت،رسميةكلغة.بالعبريةيتعلقفيماوبخاصة"لمجالا

عربية.كلماتبينهاومنعديدةأجنبية

جوارأوشهدت،لهالغةالعبريةاتخذتيهوديةهجراتفلسطينشهدتإذن

شهدت،كمالغتهولكل،الشعبينبينداخلياتعاملأوشهدت،ليهودوالعربابين

شهدتكما،اليهودوبين(لخارجواالداخلفي)العرببينالأمدطويلةحروبا

منتهجيرهمتم)6(عربييهوديمليونمنيقربمافيتمثلحضاريأتفاعلأ

بثقافتهاالعربيةلغتهممعهمحملوا،قيامهابعداسرائيلإلىالعربيةالدول

وآدابها.رتهاوحضا

تشهدالتيالحالاتمنحالةأمام-اسرائيل-فلسطينفيفنحن
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العبريلأالعاميةفىالمقترضةالعبريةالألفاظ

السهلمنيكنلمولكنآخرعلىجانبتغلبعوامللهتتوفرلملغولأاحتكاكا

أنههناالمؤكدومن،الاَخرالجانبمنالمضادةالقليراتهتجامنهاأىتحصين

وفي،يمتزجاأنغيرمنالمكاننفسفيجنبإلىجنبأتتعايشاأنللغتين-يمكن

.)7(بالغةتعقيداتدونالوقتنفس

مجالاته؟هيومااللغويالتغيريتاثىكيفولكن

وهذا،لأزياءوابلوالتقاليدالعاداتمجالاتفيلتغيرباأشبهللغوياالتغير

فيسواءلغويبتجديد-الكلاممستوىعلى-ماشخصيبدأعندماأنهيعنى

قبولاًالفرديالتجديدهذاوجدفإذا،معينةتر)كيبأممفبرداتاستخد)ممجال

مجالفيفأبرزهاالتغيييرمجالاتأما(A)سائداَلغويأعرفأالوقتبمضيأصبح

وأساليبالقواعدتنتقلوقلما،المفرداتجانبوهولأخرىاباللغاتاللغةتالر

اللغةزوالبقربإيذانأانتقالهاولحكوناللغتينبينطويلعصرابعدإلاالصوت

الكلماتتخضعولهذامنهاانتقلتالتياللغةفيواندماجهاإليهاانتقلتاليَ

بعضفينالهااقتبستهاالتياللغةفيالصوتيةللأساليبوالمقتبسةالمقترضة

للكلماتالعربياللسانصبغيؤكدهماوهذانطقهاوطريقةأصواتهافيالتحريف

أصلهاعنالكلماتهذهبعدتحتيالعربيةدخلتالتياليونانيةأوالفارسية

.كليرأ)9(

عنبعيدا-نجدبالثانيةالأولىوتاكربالعربيةالعبريةعلاقةإلىعدناوإذا

خلت.هرونعشرةإلىترجعالفليريةالعلاقةهذهأن-لكليهماالساميلأصلا

فلسطينهفيالعربياليهوديالتعايش!لوفوليدليسالعربيةمنالمباشرفالأخذ

اس!خداملناجازإن،الجضاريلاقتراضا"إلىويرجعلذلكسابقهونماوإ

لمالتيالعلوممنجمثيراَوالمسلمينالعربعناليهودنقلفقد.التعبيرهذامثل

العبريةاللغةفيمفرداتهاأوهنهجهاأومضمونهافيسواء-يقابلهامالهايكن
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إدرشىجلاءمحمد.د

لهالتفوقوهذا،ألفاظهااستعيرتالتيالأمةتفوقيعكساللفويفالاقتراض-

.1()ْعديدةجوانب

جناحبنمروانالوليدأبياليهوديللفوياللمعكتابمقدمةفيءجاولقد

يلي::7(ما)ص.ام(05-)099

العربياللسانمنعليهالشاهدووجدتذكرتهمماشاهداعليهأجدلموما!

تمييزهوقلعلمهضعفمنذلكعنيتحرجكمابواضحهالاستشهادمنأتِحرجلم

منكثيرفيذلكعلىيعتمدوجههاللهنضرسعيداهـأيتوقد.زمانناأهلمن

."جمهترا

منإللغويالاقتراضوظاهرة،هذايومناوحتى،جناحأبيعصرفمنذ

لازدهاراهنوأخرىلخمولامنبفترات-شكبلا-مرتوإنمستمرةلعربيةا

للطرفين.لاجتماعيةواالحضاريةالأوضاعوفق

القرنأواخرإلىالعربيةللألفاظالحديثةالعبريةاللغةاقتراضويرجع

فلنسطينإلىيهودابناليعازروصولبعدوبالتحديدالقرنهذاوبداياتالماضي

م.188اعام

هذهمعظمبأنالاعترافيجبأنهالعبريةاللغةمجمعفييهودابنأعلنفقد

وجدتثمضاعتأنهابيداللغةذاتمنولكنهاالعبريةعنبغريبةليستالجذور

(.NI)أخرىمرة

إلىوصولهبعدنشرهلذيوا"اسراذيلايرتز5يهودابنكتابمقدمةوفي

يقول:م(1مه)3تقريباونصفبعامفلسطين

منالثانيالجزءوفيبلالأولالجزءفي-شكبلا-القارئيجدشوفي"

العبرية،شقيقة،العربيةمناقترضتهاالعبريةاللغةفيجديدةكلماتالكتابهذا

01"http://kotob.has.it



العبريةالعاميةفىالمقترضةالعبرلةالألفاظ

لغتنا،إحياءمنتمكنناالتيالوححِدةالسبيلهيهذةأنأعتقدلأنىوذلك

لهاليسالتيالجديدةالكلماتتلكلناسببتهالذيالعضالءالدامنومعالجتها

تالرواالذينكتابناباْيديلغتنافيزرعتفقدذلكومع،عبريةروحأوشكل

.)12(،الروسيةأوباليدلِش

والاقتراضالأخذفييهودابنلاقتراحاتالعبريةاللغةمجمعاست!ابوقد

مصادرمنرذيسيكمصدرالعربيةباللغةلهقرارفيواعترف،العربيةمن

فياللغتينلتقاربوذلكبهاالتقصوسدالعبريةإحياءأجلفناللغوىِالاقتراض

لخاصةاوالأفعالالأسماءمجالفيالعربيةءولثراوالقواعدوالجذورالروح

.)13(المختلفةبالمفاهيم

يهودبدأهلمااستمرارهي"ومانمامستحدثةبدعةيهودابندعوةتكنولم

)التنوير(الهسكلاهعصرفيالبعضبهنادىوماالوسطىالعصورفيالأندلس

النقصعلاجبهدفالعربيةمنأخرىمرةالاستفادةإلىيدعواتجاهظهرحيث

.)14(العبريةاللغةفيالكامن

آخرعضوفهذا.ولاحقيهوأقرانهيهودابنيديعلىالاتجاههذاقويوقد

واللغةالعبريةتوسيع"بعنوانمقالأينشرسابير.أوهوالعبريةاللغةمجمعفي

1(:)ْالتاليةالأسسوفقالعربيةمنالاقتراضعمليةتمامافيهأيد"العربية

ثمومن،الكلماتمنالعديدإلىتفتقروهي،"إحياء"جسليةالعبريةتمرأ-

مثلحيةلغةمنالاقتراضطريقعنغالفراذلكملابمكانالإهميةمنفسيكون

ايأخرى.للغاتامنبدلاَالعربية

فيذلك(شابهومانحويةظواهر"تعبيرات،)كلماتعديدةأمورهناكب-

فيالعربيةاللغةاستخداميجبولذلك،تماماواضحةغيرالكلاسيكيةالعبرية

.الفموضهذالكشفمحاولة
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إدريسجلاهمحمد.د

اللغتينتاريخخلالاغريبايكنلموالعبريةالعربيةبينالاتصالإنبم

الوسطى.العصورفيوبخاصة

علقوالذيك!زنريوسفالمقدحرينالعبريةاللغةمجمعأعضاءمنبرزكما

عمليةفيتساعدقدالعربيةأنموكداَالعربيةمنالاقتراضعلىكبرىأهمية

الكاتببآراهذلكفياستشهدوقد،أخريساميةلغةأيمنأكثرالعبريةإحياء

جوردونهليفيهوداالشهيرالعبريوالشاعرطابيولتحييميوسفالعبري

.)16(العربيةاللغةمنالاقتراضفكرةأيدقدوكلاهما

لدىمقبولاًالعربيةمنلاقتراضالىإالداعينهؤلاءرأييكنلموبالطبع

سيطرةيخشونالذينوأولئكلعربيةايعرفونلاالذينهؤلاءبخاصة"لكثيرينا

المشروعتهددخطيرةسيأسيةأبعادعنهينتجقدمماالعبريةعلىالعربية

نجلسطين.في-آنذاك-تنفيذهالمزمعالصهيوني

الأدباءوهم،وهؤلاءهؤلاءرأيإلىبحاجةتكنلمأخرىطائفةوهناك

منالعربوسكانهاأهلهابينفلسطينفيشوا,-lولدواالذيناليهودوالكتاب

لملذينوا،الحاليالقرنأواذلفيالعبريةكتابمنوغيرهبورلايهوداأمثال

الاقتراضهذالهميسوغلمنانتظاردونالعربيةمنلأخذافيوسعأيدخروا

مئاتعلىمحتوية-المثالسبيلعلى-بورلايهوداكتاباتفجات،ويقننه

لهايكنلمماأوالعبريةفيمقابللهاكانماءسواالعربيةوالألفاظالكلمات

ذلك:دشمقابل

3*فى"

؟+؟ه

677

6+د)؟7،د

دد6)؟؟+بر

دد6)ير؟+بر

178)

917،)

182)

111
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الدرحا

الله
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العبريةالعاميةلىالمقترضةالفبريةالأللاظ

الشيطانمنباللهأعودْ(71ث!؟!لإ،6فىولفى)يم!ف!،؟2؟62لإلإ636ْبم!ه

ومخلوقخالق(71؟6!76*-دولير)7،+ا6!بردك!!به!

لهيا(05!*6،ا67ولفىد)،بم!7؟

1!6رو)!ا+6*ْ+! !"6 n71")للهاشأما

نمدا(301!*6+7،+فىرو)!6؟

زليأ(501!*76،6دولد).،!؟يم!

لمؤذنا(931!*-،76+دفى)2؟يم!66!

المشايخ-مشيحْ(491د؟6ف!3؟+vi؟)؟لإ؟ؤء،6!3،6

الدنيا(402؟؟دبر!،ب!ب!!2)6ْفى؟،66

يسهلالله(247بر"؟،786بر)،؟بم*777

طبق(021،+دثك!ده،د،1)!ثه+ا

65د،1)فى،فم!أ Vtumنيشان(902د

رواياتهاحديفيالعربيةالألفاظاقتراضمنموقفهبورلايهوداعللوقد

)!ئا
.المجالاتشتىفييستخدمهاأوالعربيةاليهودييجيدأنغروحيث.لا

فيماعامبوجهالعربيةاللغةعلىالعربيالتاليرجوانبأبرزتحديدويمكن

ماوغالباَلهامقابلةبحروفالعبريةإلىانتقلتالتيالعربيةالكلمات؟أولأ

هذهومعظم،الجملةمنيتجزألاجزعأتعتبروكانت،أقواسبينتكتبكانت
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إلرسىجلاهمحمد.د

:المثالسبيلعلىومنها،يهودابنابتكارمنالكلمات

ك!-+د

ث+6

677كاد

6؟بر؟د

بز5++

*؟،د،!الاسمومنها

6وللإ6لاسماومنها

أديب.العربيةمن

هاجر.العربيةمن

أيضأ.كل،sمن،كلية،بمعنىوهي7دالجذرمن

مكتية.العربيةمن

رسمي.العربيةمن

كذلك.للكلمةالمضنعفالوزناستعاروقد،لطفالعربيةمنلإ؟6

الكثيرالعربيةمنأخرونأخذفقد5الوحيدهوالمقترضيهودابنيكنولم

-:مثل

5،6ير

،؟،+

؟+15

،؟++

بطانة.العرلهيةمن

خفير.العربيةمن

مخزن.العربيةمن

.نادرالعربيةمن

يتعلقفيماالعامةالأسسبعضاستخلاصيمكنالسابقةالنماذجومن

العربية.منالاقتراضفييهودابنبطريقة

تحولتثمومنالعبريةتناسبالعربيةفيموجودةكلمةكلأنيعتقدفهو

السإميةالمجموعةخارجأخرىولغاتالعبريةبين"اتصالةقنا"إلىالعربية

الأجنبيةاطفاظفيههاجمالذيالوقتوفي،وغيزهاواليونانيةوالتركيةكالفارسية

أمئلةومنالعربيةفيأنهالمجردساميةغيركلماتاقترضقدنراهالعبريةفي
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العبريةالعاميافىالمقترضةالعبريةا.لألفاظ

ذلك:

تركي.وأصلها-مسمارأيبرغيبمعنىور!لإور

هندممه.وأصلهاموزبمعثى!36

فارسي.واْصلهاابزلمبمعنى؟،؟ه

مطال!:الاستعمالقليلةكلماتإلىيعمدواْحياناَ

وجسورجاسرالعربيةوفيرو!6+

مثلةجذورهااقترضالتيالعربيةالكلماتلبعضالأصليالمعنىغيركما

7،*

يم!س6

والرفق.للينا

خيالمنبدلاجنديبمعنى

معاْنيمنفيهاوماالعربية!هاود"منشفقة،عطفبمعنى

يهودابنعندالاقتراضفيمحددنظامعلىالوقوفالصعبمنأنهويلاحظ

عمدقدكانوإنالفصحىمنوأخرىالعربيةالعاميةمناقترضهاكلماتفهناك

.العربيةاللغةمنحداثةوالأملالعاميةهنالحديثةالمفاهيمألفاظاقتراضإلى

لأدبية.ا

بغضتستخدموكانت،عبريةوأشكالأطرفيصيغتعربيةكلمات:ثانيأ

لاستخدامهامحددةقاعدةهناكوليس،لاأمعبريمقابللهاكانإذاعماالنظر

ريةلإداوالعسكريةوالسبياسيةالمصطلحاتبايتعلقومعظمهالكاتباذوقوفقنماوإ

....الرسميةلا"لقابوا

قاضي،،مدير،محافظ"احتياط،إدارة،مجلس،بلديةالمنماذجهذهومن

....قهوة،سلطان
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إدرشىجلاءمحمد.د

الوقوفالصعبومنالمستعارةهوالترجماتاقتراضاَالنماذجأكثر:ثالثاَ

منتكونوربما،الأخرىاللغاتأوالقديمةالعبريةمعأحيانالتداخلهاعليقا

أمثلتها:ومن،نفسهالكاتباختراع

الشكرلهقدم66!لأ77؟مذ+فم!

يد&تسلم:العربيةالعاميةفي2لأ66!اا+؟،*+!ثعلإ6

الكلماتبعضصياغةفيالعربيالنموذجالعبريونالمقترضوناتبعوقد

مثل:الاستفهام.أدواتإلىول6الدخمَهبإضافةوذلكالمجردةالغبرية

بم!+6

ير!6

كيفية6+بم!+دكيفومنها

ولومنهاد!6كم

ماهية.ماومنها!+6+"6

هنااستعيرتقدفإنها،الأصلآراميةنهايةهي6+النهايةكانتوإذا

31لعبرية.فينظيرلهليسعربيمعنىعنلتعبر

بعضهناكالعربيةللألفاظالعبريةالعاميةاقتراضبقضيةيتعلقفيما

التالي:النحوعلىالدراسةهذهخلالمنلهاسنعرضالتيالقضايا

لملمبربة:ميهلملمافا،!لمولمل!قترلم5محا:اول!

علىنقفأنيمكنالعبريةالعاميةاقترضتهاالتياآلعربيةالا"لفاظبدراسة

يلي:كماالرئيسيةالاقتراضمصادر

الفلسطينية:لعاميةا1-

لتعايشالعبريةالعاميةعلىبظلالهاالفلسطينيةاللهجةتلقيأنالطبيعيمن
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العبريةالعاميةفىالمفترضةالمبرلة!الفاظ

السياسيةالأوضاععنالنظربغضاليوميوتفاعلهم،واحدبلدئيبهاالمتكمين

الفلسطينية:الألفاظهذهأمئلةومن،الحكوميةوالاتجاهات

لوكسيشيا(91أ)براه67،؟*ت.

الله(سضيل91أ)ر6ك!7؟ول،7

للهامنشان(91)6*!ممأنجب!؟فى

يالكدير(41س،45أ)!+6+؟*

هوهادا(95أ)-6

ولك(97أ)!+

لىشك؟(97أ)بر6،ير!

(فارغكلام)خنطريش(49أ)+بر؟؟*ف

لهونهونمن(18،س01fأ)لإ+16626!أ

(صرمايه016)أص؟65؟؟

له(قيمةلاتافهشيء)سحتوتة(016أ)لا؟+!5

فراطه(1091)؟دول

يايبي(8س)؟؟.،

نقره(44س)برج!

شاور()العروسةجهاز43(بملإ".ْ!

سمبوسك(05؟؟،)ممرو،!
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تمكيسلم(62؟+5)فى!+In؟!!

ريد(زغا)هيلهلا(37!!د؟)بم*؟*7

شبريه(212دد6بر*؟ل!)*ج!؟6لب!

بوظة(107ؤ+؟لإ)+36د

:عامبوجهالعربيةالعامية2-

مستعملةهينماوافلسطينعربعلىقاصرةغيرلمصدراهذاوكلمات

أملالتها:ومن،الأقطارمنبمطرمتعلقةوغيرعامةالعربيةالبيئةهيوشائعة

ايدكابوس(8أ)مم!*6؟6!؟بر

اضرب(76س،01أ)د*6؟+6

أونطه(\\أ)بر!6؟6

خصا(51أ)ه؟*ثب

1)،*!ث!؟ 5 I)مشيا

للهنشاا(\7أ)*+++في؟،بر

ماتفاتاللي(15أ)؟ولد+؟*؟*

المشمشفيبكره(8س،32أ)ولتثي!د*برفيبر؟+6د

بلاش(83أ)فل!جه

بس(04أ)هد

نيابرا1،هبر(24،34أ)+دك!د+65+ير
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العبرلةالعاميةفىالمقترضةالعبرية"لألفاظ

غديد(51س،53أ)جلإ،لأ6

للهحمد(29أ)6بر؟+حلا!

معليش(14س3414أ)ث!؟كلإ

مفيش()ئ!فى؟

ظولعلى(1017)لا6!جمم؟

فلافل(45س)جميمم!بم

طماع(863جملإ)؟؟*

مرحبا(33برهـ*+)؟-*6

نعيمأ.أ75،؟؟.)أ*؟3؟

عيب(16،ب!؟)د،،ه

ن!لحد(27*؟؟)1+6لإ+6

إلبيئةغيرفيمستخدمةالألفاظهذهأنالسابقةالنماذجمنلىلظ

!؟لا،ل!مثلالبينةهذهفيشانعغيرهومامنهاإنبلالفلسطينية

المصرية.العاميةاللهجةفياستخدامهايكثروالتي؟؟*ثم!

الفصحى:العربيةاللغة3-

نظقهابنفستستخدمالتيالفصحىالألفاظمنالعديدالعبريةالعاميةأخذت

ذلك:أملكةومن،العبريةالعاميةفيتحريفأوتصخيفمن

وسهلاهلاأ(\س،9أ)6؟ثلإاأ*ثبم
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إدرشىجلاءمحمد.د

؟76

يم!+؟أ

*لأ؟ذ6،

ور؟

رو!56

56!6+

!؟03!

بربر*6

ير؟27

!بر+6+ا

602!!د

كالأ2!7

I!مير*

،67!ول

5؟د

د+6.+ا5

دأفى

7،+.ث!؟برا

(أول11

أحسن(13

03(بلبل

بارد(6س،42

جاموسإ94

AA)حمص

مبسودط(38حما،29

(الكافبفتح)كبير(3س،115

كسحن(012

مبروك(912

مجنون(013

ملعون(913

مسكين(141

معلوم(143

صاحب(165

صندلق(163

فنان(55س،186

شرقية(
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العبريةالعاميةمْىالمقترضةالعبريةظاي!!

كتاب(93،ول69.؟*بر

12+،ير *+، ( oلونم)

هندي(26*+*.)؟*بر؟،

رطب(26"+*)+6!بر

يعني(26"+،)؟،بر،

فلفل(63،*ول)7دل!د

عيوني(7678؟يرؤول)د،،+6

(مشمش.14د*676ول)ثي!؟لعأفي

عقال(232،+د-إله!د؟*)؟+7

عربي:أصلمنليستكلمات-4

البيئةفيالدارجةالكلماتبعضالعبريةأخذتالعربيةللألفاظاقتراضهافي

فيماالكلماتهذهتحديدويمكن"أخرىلغاتإلىأصولهاترجعوالتيالعربية

يلى:

وفارسي:تركيأصلمنكلمات-أ

منإناءأوالصفيحبمعنىتركيةوهي،تنكه(201أ)+؟!فى

(.N)8صفيح

وأبليدبمعنىالأصلفارسية،تمبل(28س)57!ير

.)91(كسلان

ورئيس،!شيخبمعنىفارسية،خواجه(87أ)+إ*+

.2(ذ)ْأستا،مدرسةومعلم
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إدرشىجلاءمحمد.د

بمعنى،طغروءرسيةفا"غريد(51س،ه؟أ)+بر؟لأ6

.)21(استقامةعلىأومستقيم

نوعوهوسرموزهالفارسيةمن،شرموطة(922أ)؟!6؟6ْيب

.)22(وطئهلكثرةبالحذاءالعاهرشبهتوقد،الأحذيةمن

هننوعوهو،جرمهالفارسيةمن،صرمايه(016أ)!؟؟؟6

.)23(جلدومعناهاجرممنالنعال

بمعنىآفرينالفارسيةمن،عفارم(639)+لأد،7"؟!

.تمام)4؟(

فارسية،ينكانوأصلها،فنجان(55س،182أ)دلإروأ

.)25(طاسبمعنى

عىْماْخوذةتركيةوهي"قفطان(23،فىْأثلأثهبرد؟أ

.قباء)26(بمعنىخفتانالفارسية

V.)6؟+د ''iii-iii)فييعملشرابتركية،بوظة

.)27(هالبيضاوالذرةالدخنمنلأصلا

عينبمعنىجشمهبالفارسية،ششمه(221أ)،ْثببما"6ْثي!

علىالعربيةفيوتطلق5الماءحوض،الماءإناء،الماءينبوع،ماءعين،باصرة

.)28(هالميادددات

بمعنىتركيةوهي،قبضاي(\س،7أ)+--.

.(r,)لفتوةا

بمعنىبرنامهالفارسيةمن،برنامج(43أ)!روفى6بر
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العبرمةالعاميةفىالمقترخمةالعبرمةا!فاظ

(.r)ْنعنواهمنهج

وهوجيكارخانةالتركيةمنهرحانجى(9.2أ)7-يربر،

.القواد)31(

زاوية،بمعنىفارسية،ال!وشة(46*ول+)636؟+ا

.)32(ركن

رئيس،بمعنىباشالتركيةمن،باشا(51"ول*)باافل!*

.مهم)33(

بمعنىنشانالفارسيةمن،نيشان(د!*902فل!)أقي!م!

.)34(هدف،أثر،علاهة

يأناركيلالفارسيةمن،نارجيلة(21+ثه)فم!فى؟ير،67

.)35(النارجيلةصنعفيالهندجوزثمرةتستخدمحيث5الهندجوز

أوربيأصلمنكلماتب!

بمعنىBomb!إطاليةكلمة"بمبه(7س)66؟دد

.)36(مكورة

قرن،بمعنىيونانية،عكروت(7148)*+د!لأول،جب+6

.)37(التركمنالعربنهلهاثماليونانمنلاتركأخذها

الأصليونانيةوهي،افندي(25"،كأول)*؟بر؟"

الحاكمعلىكذلكوتدل4بالقوةيتظاهرمنكلعلىتطلقوكاشا

عنالعربنقلهاثمالبيزنطيينعنالأتراكأخذها،والعظيموالمعلموالرئيس

.)38(الترك

.)93(يونانيأصلهافلكات(185ول+65)ول76+اد
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إد!يمص!جلاءمحمدد-

بة:ءلمليتانظا

واللغةالمسموعةصورتهافياللغةبينيميزونلاحينخلطفيالكثيرونيقع

المكئقبة.صورلهاقي

المنطوقة،للغةصادقةصورةعادةالكتابةبأنالبعضاعتقادمنوبالرغم

نظر.فيهالاعمهَادهذافإن

هامة.حضاريةظاهرةفهيالكتابةأما،الصوتعلىأساسأتقومفاللغة

فهيالمنطوقةاللغةعنللتعبيرمحاولةصورهاأفضلفيالكتابةكانتلىاذا

.)43(للغةالصوتيالواقعلتسجيللقريبيةمحاولاتمجرد

الصوتأسالبأما،يسيرأأمرأأخرىإلىلغةمنكلماتانممَاليكونوقد

اللغةزوالبقربإيذاناَانتقالهاويكوناللغتينبينطويلصراعبعدإلاتنتقلفلا

منها.ان!هَلتالتياللغةفيواندماجهاإليهاانتقلتالتي

التياللغةفيالصوتيةللاساليبالمقتبسةالكماتالغالبفيتخضعولهذا

وفقاَوذلكنطقهاوطريقةأصواتهافيالتحريفمنكثير3فينالهااقترضتها

ومنهجدهاواستعدابنيتهاوفقشعببكلالخاصةالنطقأعضاءلاختلاف

إلىْبالإضافةوالنفسيةالاجتماعيةالعواملمثلأخرىعواملوفقبل،تطورها

.)44(الجفرافيةالبيذةآثار

لمالتيالمشاكلبعضالعربيةاللغةمنالعبريالاقتراضعمليةواجهتولقد

وأمعهاتتاهلمأنحروفبستةالعربيةعنتنقصالتيالعبريةالأبجديةتستطع

اليهودقبلمنتستخدملمالمقترضةالكلماتأنخاصة،واضحأحلأياتجد

"الأشكناز"الغربيوناليهودتناولهانمادىا،وحسب،السفارديم"الشرقيين

الأصلبينقليلاَباعدتبصورةأيضأكتاباتهموفيبل،حياتهمفيبالاستخدامْ
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ا!ؤ!

ال!ء

العبرمةالعامبةشالمقترضةالعبريلأا!فاء

العبرية.نجيالمتداولوالشكل،العربي

يدخلأنوسعهباكصىيحاولاللغويالثناذيالمقترضأنفيهشكلاومما

فإذا،الأصليالنموذجإلىأقربصوتيةصيغةفيلغتهإلىالمقترضةالكلمة

نأالمعقولفمنالمعظيةواللغةالاَخذةاللغةبينالأصواتفياختلاقاتهناككانت

هناومنالاَخذةاللغةونظمتتلاعمصوتيةتغييراتإلىالمقترضاللفظيخضع

العربي.الأصلفيهوعماالمقترضةاطفاظبعضصيغفياختلافأنجد

فيالعبريةالعاميةفيالمقترضةالعربيةللالفاظالصوتيالنظامانعكسوقد

كمحاولة-الدراسةهذهفيمعهاسنتعاملوالتي-الألفاظلهذهالمكلوبةالصورة

لها.الصوتيالواقعلشصجيلدقيقة

ماهوالمقترضةالعربيةالكلماتبكتابةيتعلقفيماللنظرالملفتةالقضاياؤاْولى

مثل:العربيالتنوينمحلكتابةالعبريالنونحرفإثباتفينجده

أبدأ(8أ)أك!فى؟

وسهلأهلاَأ(9أ)؟+27!أ"!ا

نعيمأ(15"+*)ير،،!2

تتخذكلماتهاأواخرأنإلاالعبريةاللغةفيالتشكيلوجودمنوبالرغم

لمثمومن،فيهامقابلالعربيللتنوينيوجدلاأنهكما،لهاداذمةحالةالسكون

صادقةبصورةالكتابةلتعبرالتنوينهذامحلالنونحرفكتابةمننجدهناكيكن

يئظق.عما

مثل:الضمةمحلكتابةالواوإثباتتمالمركبةالتعبيراتوفي

أكبرللها(3)سثل!؟ثب؟؟+ثلا

125+*6ا3،!،1
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إدرش!جلا.محمد.د

لله.لحمدا(3س).6يإثا6.ك!؟+!6..-ْءْ/

وقد،الإضافةعندتاءإلىالمفردةالعبريةالكلمةنهايةفيالهاءوتتحول

إلاتعرفلاالأخيرةلأنعبريةءَتاالمربوطةالعربيةالتاءكتابةإلىالعبريةعمدت

التالية:النماذجثيذلكاتضحوقدالتاءمنواحدأنوعأ

اللهبحياة(91أ)ك!57+"+ير+

أبوكبحياة(33أ)66؟د3++،+

دشكبحياة(33أ)66+د،ولد++

ئها-"إ!

المقابلأنمنفبالرغم.وغيرهاالإطباقحروفبنالعبريةفيخلطوثمة

*؟7،أرض=*+!فينجدهملثلماهوالصادالعربيةللضادالعبري

د!انماالمعهودةالأسستلكوفقتقملمالمقترضةالعربيةالكلماتفإن،ضحك-

للضادالأنسبالبديلهيالدالفكانت،العربيللنطقممكنةصورةأقربوفق

ذلك:ومن

اضرب(01أ)دك!؟+6د3!هَ

(86د++،6!)فضلكيزيد!6رِ؟لإد،+؟؟تفضل(423أ)؟؟فىول

ضحك(55أ)-6-؟،-2

صندلق(631أ)+6؟؟6

تافإلىالمة!رضةالعربيةالكافقلبهورأينافيلهمسوغلاالذيوالأمر"د-ذَ-أأ

لأبجديةاضمن-والكافإلقاف-الحرفينهذينوجودمنبالرغم،عبرية

ذلك:أمثلةومن،العبرية
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!مم!-.حما

العبرمةالعاممةفىالمفنرضةالعبربةاكاء

بكر.(8حما،32أ)لأج!؟36

(ضحبه55)أ7يم

)521(دب!6؟++

مبروك(29.-6*!.فى)!بر+6ج!

كباب(27"*")+*بر

(كوسة.202)أ79؟+

عكروتجمع(7148؟؟لإورلأ)66؟*!،+ا

إحلالإلىالعبريةعمدتفقد،غ+هوالعبريالصادحرفمتطوقكانولما

التطقفيللتشابهالمقترضةالكلماتفيالعربيةالصادمحلالعبريالسامخجرف

:الإطماقفيحقهالصاديعطيلاحيثالعربيةالعاميبمافيوبخاصة

بوص(31أأ)63!

اخص(01أ.)؟*ير؟+

صاحبك(48س)6+!د

صرمايه(016أ)!6؟؟،6

اصفر(33أ)يم!؟؟+

صحتين(016أ)5؟؟أ

صَلحه(915أ)ة6؟؟6

ضبحيه(65د+،!)لآ؟+،+5
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إلرسىعلاءهصدد.

الكلماتكلمطبثةعبريةءطاإلىالمهموسالعربيالتاءحرفتمولكما

ممكل:المقترضةالعريية

ا!حال!!ابصىحملطئهمسكصا(121)1؟ث!6!6*

تنكه(1201)6+إير؟

شو!يهاستبْم(1016)؟6بلاإ؟فى؟ه

نتفه(1531)د؟د؟

إلىتحولقدالعربيةفيالخاءالطبقيالحرفأننجدأخرىناحيةومن

اشكنازياَ،"نطقأنطقهبهدفهذابمانوربفاالعبريةفيالحلقيءالحاحرف

فالخاء.النطقفيتفرقمدعبريةخاءالعربيةالخاهكتابةأنإذ،والأصلليتفق

تشديدها،وعدمسكونهاعندأوالكلمةكنهايةمعينةمواضعفيتنطقالعبرية

العبريةالخاءمواضعمعتتفقلامواضعفياقتراضهابعدالعربيةالخاءوورود

العربج،أصلهعنالعبزيالنطقيبتعدْدمومنلكفهولهاالطبيعيالنطقجعل

.قتراضابعدالخاهمحلتحل-الحاءأنالأنسبكانولهذا

:ءوالحاءالخابينالإبدالهذاأملكةومن

خواجة(87أ).؟إبر6

حْمسه(39أ)+؟65

خشب(79.أ)د؟يخيم

دخيل(4oأ)6؟،،

بيتك(يخرب901)أد+؟6+قي؟بر

(سئ161)أ؟،+
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لهمصى1

العبريةالعاميةفىالمقترخمةالعبريةالألفاظ

سخن(201أ)65+26

بطلئ(73أ)*+!د؟

فيحلتفقد،افحلقيتينالهاءوالعينمخرجمنقرلمجاالهمزةمخرجكانولما

في:وذلكالمقترضةالكلماتفيالحرفينهذينمحلالعبرية

هس(11أ)ك!56

عرص(25أ)WIبم!

اقتراضسوىليستالحقيقةفيوهي،القافمحلأيضأالهمزةحلتكما

العربيالعاميونطقهاللكلمة

كأقلى؟شقفه-شأفه(أ)*؟6يي!

هوةأ(3639،481*76ول)66إ؟6"،+د6+؟+إ

أهوة(المساءقهوة)المساء

أهوة(8،912؟؟كا!؟6)6+إبم!6

(قهوة)

(27*ول")()!دق14الحط+؟"+"؟

(06*++)(سوق)سوء

11(ث!ول+)(مقلوب)ما"لوبد!ك!67

914?؟*بر(أشقر)أشأر؟ثي!ك!

(27*++)(بقدونس)باْدونس؟+

(06،*ول)(قلبه)أبيضألبه++يم!؟6د؟7
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إدرشىجلاءمحمد.د

الفلسطينيالعاميالمنطوقلتؤديالعربيةالقافمحلالعبريةالجيموحلت

التالي:النموذجفيوذلك-الصعيديللنطقالمشابه-البدري

فقله.(67س)دبربرب

عقال(5،6،95،!،ح!+

طاقية(001د!،4ث!)ْ؟رو+6

نقرة(44س)-بث+

مثل:يذكرتغيردونالقاففيهابقيتأخرىنماذجنعدملاكناريان

01)+ا*؟، Asaقاضي)

طبق21(يرفى6بر7،-د)؟؟+ا

مثل:آخرىمواضعفيبكافالقافاستبدلتوقد

ماضي62\2فىد!*ثع!)د*+*

22(هفطان.فىفى!")قع!بر؟+أ

الحروفمنوهيجيمإلىمجهوررخوطبقيحرفوهيالفيىتحولتوقد

مثل:المقترضةالعربيةالكلماتبعضفيالحنكية

ورفى*+

ج!*+6

خفير(005أ)

دوغهـيى(22،ك!ول،163ول+!6ة53أ).

فينجدهمثلماالعربيةالغينالأصملفىتمابلالعبريةالعينبأنالعلممع

م!-،لإ؟
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العبريلأالعاميةفىالمقترضةالبهـيةنفاظ!

كالاد
=غرب

الر!حرفاستخدامالمقترضةالكلماتكتابةنظاممجالفييلاحظومماص

مكانإذاإلاتفسيرهايصعبمسألةوهي،اثنينموضوعينفيالغينمحلط

منقريبةالأحيانبعضفيالفرنسيةءالراتنطقحيثفرنسية4لقافةذاالمقترض

س)+؟؟6كلمةفهماالعبريانالموضوعانهذانأما(L)5العربيةالغين

بغل.(01س)بر؟7وكلمةغزالة(67

يا""ءالنداةأدافيوذلك،واحدموضمطفيالألفمحلأيضاًءالهاوحلت

701()أة+حيثكتبت

المفتوحءوالهاالكلمةنهايةفيالمدألفبينالنطقتقاربإلىذللُيعودوقد

آخر.حرفبعدهايوجدلاحيث،قبلهاها

حذفهوالمقترضةالعربيةالكلماتكتابةمجالفيالانتباهيلفتماوآخر

الكلمة:بدايةمنالهمزة

وصل!شوية(استني016)أ6*6فب؟؟د؟

7*5+
قطع25(احمال/س+ث

العاميةفيالمقترضةالعربيةالألفاظكتابةلنظامعرضناأنبعدلناويمكن

عرضده-تمماإلىبالإضافة-تستخلصأنصوتيةملامحمنعكسهوماالعبرية

التالي:النحوعلىالمجالبهذاالمتعلقةالعامةالأسسبعض

نلروفمعظمفيوالمعطيةالاَخذةاللغتينشتراكاأن:أولأ

علىحافظتlieأولابارزتينمجموعتين-أمامجعلنابعضهافيواختلافهما

فيهاحدثوقدوثانيهما،حروفهابنفسكتبتثمومنالأصليةالصوتيةصورتها

-.،-0039http://kotob.has.it



إدهـسىجلاءمحمد.د

ولبعد،ناحيةمنالاَخذةاللغةفيالمقابلالحرفوجودلعدموتحريفإبدال

إ46"لألفاظواالكلماتلهذهالسليمالنطقإمكانيةعنأوربايهودهنبهاالناطقين

الصوتيالنظاملمسايرتهاصورتهاعلىاستيعابهاتمالأولىفالمجموعة

العبريةللغةالكلاميةالنظممعتتواكبصوتيةلتغييراتخضعتوالثانية،العبرى

معأ.بهاوللناطقين

لاالتيالعربيةللأصواتبالنسبةالعبريةتقابلنطقيةصعوباتهناك:ثانيأ

نحوعلىلهاأقربهوبماالأصواتهذهاستبدالتمثمومنالعبريةفيلهاوجود

...العبريةوالدالالعربيةوالضاد،العبريةوالسامخالعربيةالصادفيشاهدناما

/لبفيهلمللخيقي

ولملترلمكيبلملحيغ:لمولم

العبريةهالعاميةفيالمقترضةالعربيةالكلماتوأشكالصيغتعددتلقد

يلي:فيماأبرزهانحددأنهـلمكن

على:اشتملتوقدثفر1:45-لملمبفاظلم

مثلى:وكضللى5أسفاء1-

د+6++ا3

6++د

67.؟بر

لرهبند

جوره

دبكه

(-93أ)

047(.)

(52)أ
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العيرسةالعاميةفىالمقترضةالعبريةايهدفاظ

t732[

-6.يرا.02

دح!ل!؟

ل!؟+65

6 ic6ول+

ول+؟+فى

دَ+66فى

دل+؟6.

ر.6؟ت+6

،+،فى+ول

+"ك!7

.دير+6

ثهت6

6++!

بر6

+*ه

؟7*؟+

لأ7لإبر6د

طادلن

تنكه

صرهايه

استفتاح

بكره

طهفرا

فرشاية

احمال

دَبْش

هرط!ا

حمارا

فلافل

)099(

00152()

44(،حما)ء015

)0915(

(016)أ

94!وس.)15-16

(917أ.)

(091)أ

)00،01ا

(234أ)

25()س

44()رد

3،()أ

101()أ

34()رد

211()أ

54()رد

03()أ.
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56ثه

بر++

766؟ير

؟ل!+ا

ة66بر

.ي!++6

كاد++

+فى؟فى

ددول7

37+ا

يرفيث!

mniaد

0،2+6

ب-صنهاتء9من!ا:

36د7

ور!أ!+

بر،3

51؟لِ!ير

بوص

صنلروَ

طنق

كوخ

شريف

عبابة

فلفل

ةهقال

كتاب

بتة

كذب

ففة

)311

1TT)

1631)

.ل!د!+ء

ث!د"+أ

دكا!دلك!

nI-7122

*ول+

!+فى.ل!فى

.ث!-د"+4

ك!++

،.ثة+5

v nN

133

)1013

.)1531

)5191

2281)

021)

212)

215)

23)

63)

022)

23)

27)

93)

31)
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العبرلةالعاميةفىالمقترضةالعبريئالأفاظ

16فىول

*+ه

بر+*3،

رو6+6

أكار

!+*+

7؟6

56د؟د

ل!ثلا

ي!؟يزث!

7،!!

؟،+فى

+!أ

!ل!،16

؟ج!،أ

6،؟،بر

؟"ه

65!!د

طنران

عرص

نيبرا

جهخوا

بممر،

لطخ

ضسفومره

بر

أطرش

طويل

كبير

كسلان

ملعون

مممكبن

135

)2341

(02551،س

043)

08)V

1913)

(\\rأ

(37مر

5(0مر

6(،سء42

)141

)1001

3(0115،س

1)0201

1913)

0141)

(26!!كا+

+*،63)

!66164دهـ56
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26جدول

!؟!6!ه

ررك!؟ه

3-المفطلى:

مجنوت

فاطس

(لأ+!6401ن)

(ث!66،!04)

)8،+*(

مكل:الأمرحالةفيمعظمهاجاءوهد

(76س،01أ)اضرب6+لأفى*لآ

(4س،12أ)هـاسكتك!لآ؟+6!

(87أ)خد+6

(15أ)امشِ-؟،فيثبما*

(218أ)شوفث!66

(016أ)استني6!!د

(155أ)دير؟++.

!17لم1D1)+تفضل6ير؟د

في:المضارعصيغوجدتكما

نلحس(232أ)وللإ+ه

5أ)56؟ور ) A(،!05ك!ح)،(لا6ول+درو

أبوحما

دشلم(65ر++!)،؟7!

0135

601)
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العبريةالعاميةفىالمقترضةالعبريةالألفاظ

ك!ل!،أ

جم!،36

6+!)د

)591(اصذ

العن(62

3-لملجملى

والفعلية.الاسميةبينالجملتنوعتوقد

:هذهْالنماذجنجدالاسميةالجملفمن

(21أ)كرديأنا+6؟؟،؟بر*

(95أ)عارفأناكا!،؟بر*

(29أ)للهالحمد62لإ6+كالا

(91أ)يرحمهالله؟؟+!6؟677

(29أ)مبسوطحالك"؟65!+؟6

نجد:العديدةالفعليةالجمللض

دلإ66؟،

+6؟67

بم!،5666*د

67:بر!76

د،ل!6ء6

6*6ت56!د

"،،T،677بر،

(ooأ)لكبادير

(87أ)خدلك

(18)ايدكابوس

(001أ)بالك-لل

(218أ)شوفوني

(016أ)ش!يهاستني

91أ)باللهاعوذ
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؟؟+ا،7،6

،!م؟+،؟+ا

6+5؟د

الجملة4-شبه

55()أعليهضحك

++65.)تمكيسلم

neon)خلصنا

65)

933،529)

سبيلعلىومنها،العبريةا.لعاميةفيالعربيةالجملةشبهاستعارةكثرت

:المثال

*677أ*ث!!في

6+*-.7+د nv

66بم!فىبر+،،ول

بر؟؟؟،6

ل!6،02266؟1

"67ج!18

؟7*!6+

7"ث!،هـ

'OKIول،7
-+-

،+*،*د،.

،؟*.؟!يما

يم!؟؟6؟+ولول

91أ)اللهمنشان

(91أ)اللهبحياة

(33أ)أبوكبحياة

(77أ)وبزيادة

،س،18.(014أ)لهلنهونمن

(916أ)السكين--على

(017أ)طولعلى

(017أ)كيفعلى

(017أ)رأسيعلى

(1017)مجحسْعلى

(47حما17.8أ)صبحعلى

(231أ)أهركنحت

137http://kotob.has.it



العبرمةالعا!يةفىالمقترضةالعبرلةا!فاظ

والمجرورالجارعلىاشتملقدالجملةشبهأنالسابقةالنماذجفيهـهلاحظ

الظرفعلىأيضااشتملكماوعلىوالباءمنمثلالجرحروفتعددتحيث

إليه.والمضاف

في!!!اكيبترلم-5

تعددتحيثالعبريةلعاميةاإلىطريقهاالعربيةالاضافيةالتراكيبوجدت

ملكل:آخرإلىاسمإضافةشكلعلىجاءماقمتها،التراكيبهذهصور

(8أ)تتتينابو؟لإ؟،1*،6

(91أ)اللهدخيل677كأَ؟؟*7

(15س)ربكدخيل+؟6؟+،7

(8أ)أربعأبويم!+؟ه6؟بر

لأ(س)ذهنأبو؟؟67.ك!د

K(18)أبوبطنبر!أ6.د

(8أ)أبوبناتدلإول؟+6

(8ألمعلىأبو،7*6؟د

(8أ)أبوشنبديبر62؟فى

مثل:وذلكضميرإلىاسمإضاهةصورةفيجاءماومنها

(14س،154)دخيلبا6+*لإ؟

(48س)صاحيك56؟د
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(22س864)أحبيبي+بر،بر+

(64)ل!حي+6؟،

(VA)عيوني0،26،

ولمنفطليةحيةلمفحاتمبيرت-6

الكلماتءجزاأمنبارزأجزعألاتفعاليةواالافصاحيةلتعبيراتاتشكل

ةالتعبيراتهذهأمطالةومن.العبريةالعاميةفيالمقترضةالعربيةوالتعبيرات

(97أ)ولك6؟ل!

(97أ)ونص56!د

(97أ)وينك6*ير6

(17س)كيفك6؟،دبر

(48س،016أ)صحتين؟؟؟أ

(04أ)بعدين!هـ؟أ

(41س،143أ)معليش"5!+فم!

(143أ)مفيش،+إفى

مثل:وذلك(يا)بالأداةالمسبوقةالتعبيراتهذهتماذجكثرتكما

(701أ)سيديبا؟،6،،6

(701أ)زلمةيا؟7!6:6

(701أ)ربيابر6-6
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العبرمةالعاميةفىالمقترضةالعبريةاطفاظ

:نر-ل!،6

ول!+*6

*6؟؟+؟،

*6ه؟+!

؟6!!*؟،

!!6-

ىلفا:لملألشققاقا

)7101(ياشيخ

(701حقار)أيا

03()سحبيبييا

03()سحراميا

03()سليلييا

03()سسلاميا

نماوإالعربيةللغةامنوتراكيبألفاظباقتراضالعاميةالعبريةاللفةتكتفلم

الأحيانمنكثيرفيالعربيةالكلماتعوملتثمومن،اطفاظهذه+عبرنة،حاولت

العبرنةعمليةاتخذتوقد،متعددةصرفيةجوانبفيالغبريةالكلماتمعاملة

منها:شتىمظاهر

بإضافةومؤنثمذكروجمعومؤنثمفردمنالصفةحالاتبقيةاشتقاقأ-

ذلك:ومن،المعروفةالعبريةالنهايات

بيضاء*د*؟"ولالمؤثثةالصفةمنهاجاعت،أبيض(8أ)؟بر،6

7++د*6المؤنثالمفردمنهاجاعت،أهبل(9أ)7بم!؟بر

لآول*+لإ7المؤنثوجمع

والجمعور؟،"*،المفردالمؤنث(جدع45)أرو؟،

جلإ+ول66ىالمؤنثوالمفرد،لوغري(53أ)ج!++6

05%،

7+!د*6المذكروجمع

ؤ+كا.+ه
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دهـسىإجلاءهحمد.د

المونثالمفردمنهافجاءالصفةمعاملةالكمةعوملت.زبون(08أ)16؟د

ع646؟-د،؟د،د+!والجمعبر+ول6بر3

!!67+،2!7+هبنوعبهالجمعمنهاباثيكصفةاستخدامهاعند،زبالة(08أ)67؟د

د+!صTالمفردالمؤنثمنهاجاءكصفةاستخدامهاعند.،زفت(79أ)؟+د+

ول6+دولهـ3+د++35والجمع

،؟،+إ5المؤنثالمفرد،طرلل(001أ)،7؟إ

برد؟++المؤنث،والمفرد(كبير115)أجتبر++

د"5ز؟7والجمع؟؟؟فى+3،المفردالمؤنث12(كسلان).به؟77

،306بإ6المؤنثالمفرد،(مبسوط912)أ!ده،!

ل!5؟6+،المقردالمونث(ملعون-\9)أتإ7،16

++؟ءتالمؤنث،المفرد(مسكين141)أ!مز*أ

5+لإ،!والجمع؟+لإ"ولالمونثالمفرد،(صاحب016)أ؟؟د

لي!!؟*نأوالجمعث!!؟+ولالمؤنث،المفرد6(شاطر،س02)ألي!؟+

on(س2335أVf)المؤنثالمفردمنهاياكيكصفةتستخدمعندما"تيس

؟ه،!والجمع؟ه+*

دؤنثكرولم!ضلمثفر5/سكللملمجممحب-

676؟دد

67.++بر

6+6ور

+ه67؟دلأ،وجمعهد03(بلبل)أ

ة6ع+6د؟فيوجمعهبلورة(37أ)

*،+لأ+وجمعه،جوره(47أ)
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العبرمةالعاميةفىالمقترضةالعبريةا!فاظ

.67637+،وجمعهحمولهع(39أ)!لأ+

.5،63+،وجمعه(تنهعه201)أهع،67

.+هدفىوجميهلعرعاجأوكيف(012أ)6د

.67+د23وجمعهمرعبلة(134أ)د؟6!2

هnilmوجمعهنقلة(0Noأ)6،لالآ

.6+أير+5وجمعهصلحة(915أ)!76+6

5++،هوجمعهسبعخ(161أ)5++

10وجمعهفنجان(182أ)ألا،++ 323 1 D

!++7+وجمعهفلاح(184أ)د،+

.7دع7دع+هوجمعهقبقاب(802أ)7دع7دع

.ك!+ه+ه6وجمعهريس(211)ك!+ه6

6*هع+هوجمعهراس(211أ)+ك!ه

+6+ك!ه6وجمعه،رأشضربة،روسية(11121)++6*ه

iوجمعه،شطارة(022))+!كلا+ -iov+

.6+كأ+7+سعرقيه(1922)ن+6+7

مقابر(ادا1كايافى+66)66+د72

الحفلات(801لا6*++لا)-ث!536+6

فستق(61لإ++)6!+76+!فى

طفرالْلإ11ْ(.+65+.ع)أ+!د+*،

نهايتهلاالعربيةاللغهعفينوعهعلىيعتمدالاسمجمعأنسبوعمماهـلظ

بالرغم(نقلة،هزبلة،تنكة)6،بربإ"!إبر؟6"؟،3؟فمثلاَالنحولة

مونلعاًجاهجمعهاأنإلا،العبريةفيالمونثلاالمذكرالاسمبنهايةإنتهائهامن

.ولإ،6!،إد،6+د"!،67+:العلعلهاللغةفيالأساسيةلحالتهعاوفقاَ
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دهـسىإجلاءمحمد.د

عكروت.جمع(\76LAور++4)،65++8؟

!غجمم!لملجممع

حالةفيوهيالعربيةمناقترضتهااشيالأسماءجمعإلىالعبريةعمدت

::ذلكومنلجمعا

ه،3؟دوجمعهابزاز(32أ)23ير

رو"6؟+!وجمعهاجاموس(32أ)رو"56

!6!ه،؟،هوجمعهاسمسم(915أ)65؟565

منلىبلملمرييةلملنحرة2لملمس!امملاهاءلملتمرلؤلملمبربه5نجالى5-لم

الرأسوجع(7لأس925أ)ث!ك!ه6؟بر

البوص(31أ)؟3،0

الجماعة،الجمع(94أ)6بر!ه

الحمار(39أ)++!+

الصرمايهتحت(231أ)6656!،؟++*

الكوشة(46+*ول)

مئلى:لمقترضهلململمربيةلمليلماتصكممبرلة،اوؤلمكضلمتلمفطلىلملئ!تظقىهـ-

اضرب(011أ)6+لآفى*لآالعربيالفعلمن8+7؟دوزن؟؟؟،د

ضحك(55أ)؟++العربيالفعلمن3؟7وزن؟؟+

لازم(75أ)لإ؟!العربيةالكلمهمن!فى،ل!دن!؟؟7؟.!
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العبرمةالعاميةفىالمقترخمةالعبرمةالألفاظ

34(س،117)أمزاجكيفج!6العربيةالكلمةمن؟؟7وزنبر؟،

(34س)كيف73من؟عل!!،+وزن-68؟هـولير

(95س5915أ)كذب*؟دالعربيةالكلمةمن؟؟7وزن*؟د؟

(18س)هندسة؟د؟!+العربيةالكلمةمند؟+وزن+2؟ه

أوزانمنالعديدشملوإنمابعينهوزنعلىيقتصرلمالاش!عَاقأنهـللاحظ

العبرية.اللغةفيالفعل

صكل:ممرديه+لماتصكمحبرفىوؤى3حضلمتصفاتلمشتقاقى!

ير6منكلفصاحببمعنى(117أ)؟؟أبر

،؟!منكذاببمعنى(95س)ووول!*3

لملكلألة

مجالات:وهمارئيسيتينقضيتينإلىالمجالهذافيالحديثينقسم

وتغييرها.ثبوتها:اطفاظهذهدلالةثمالمقترضةالألفاظاستخدام

لمققرضة:اظا،لفافصجالم:اولم

الاقتراضامتدفقد،الدارجةصورتهافيالعبريةهيالاَخذةاللغةكانتلما

فيالمقترضةالألفاظاستخداماتأبرزتحديدهـلمكن،الحياقمجالاتشتىإلى

الأتية:لمجالاتا

:لمشروباتواالىكولات-1

بطلئ(33أ)بر؟*ولَ
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ثي

+6!لأه

؟++د+

0111)بر،6

3،بر+!ء!!!!5!؟ه

ة!ةه

+ايرد
+-

+56+ا

7"فى؟فى

+برس*7+بر+
---.--

7؟؟د

6+ادلأ؟ول

56+ا؟!د

لآ+الأ!7

36؟++ة!+ا65

636د

a+5بر

+6"ث!

641(هيل

حمص(أمه،175ول6+ة

1101(طحينة

سخنكعكإ1012

بالسمسمكعك(32

سمسم(1915

كباب(1991

كوسة(1202

فلافل(13،02*+،54س

البركةحبة(32ك!++

فلفل(63*+*

فستق(8ْْ+!6

سمبوسك(05*ول

لقم(68د+،5

وزعترسماق(6د+،5

بوظة(

كبسة(35*!،

رطب(26*!*
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العبريةالعاميةفىالمقترضةالعبرلةالألفاظ

ملبس(++لأبر+!24،87؟++5)ل!؟؟7

هنديتمر(أ)بر؟،؟؟+8

ينسون(31*+*)7165*فى

61!هـفى++،7639،481روول+فى)66"66 92 ، A)قهوة

عيق(174أ،48+!6و)بإ؟+

البيتةومشروباتماكولاتمنمعظمهافيأنهاالسابقةطفاظاعلىويلاحظ

فيشانعةغيروهيوالهيلواللقموالكبسةوالزعترالسماقمثلالفلسطينيةالعربية

مثلأ.كمصراخرىعربيةْبيئات

:لمعداتواالألوات2-

بر+66

بر؟؟+7

ور+6

6؟+

يدل!!6

.+تد

6++!

++5

3"رو+أفىأ،د؟رو

(بادله42)أ

برميل(43أ)

05(جرة)أ

دبش(35أ)

بلاطة(8س،37)أ

خشب(79أ)

ةرطيا(101أ)

سيخ(161أ)

جينفنا(76LAرو+دول،)نفنجا(55س،821أ)
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؟ل!766

؟،فى+

صنددق(163أ)

(ليفة141)د++!

3(صنيه،صواني\!+،)066،3+"ه،د++

68(شبرية11د!+!ث!)ثد+،6فب!

185)دلإ+6+ Mon،فلكات(7696ول+دور

مناقتراضهاتمالتيوالمعداتالأدواتألفاظأنآنفاذكرهوردمما!يتتضح

.للافراداليوميةالحياةفيالمستخدمةالأدواتقبيلمنهيالعربية

لمجاملاتواالترحيبعبارات3-

511جمب!66،مه17"دأ+6ها9"س)أ.*6276!+أ

76910ول+درو25،"ول،958؟؟695+كا!د++

152(أهلأوسهلأ

37(كيفك117،س)أ6ير،ير

حالككيف(76471ول+درو345س،117أ)(+"7+)6+لإب!+6

سلامات(162أ)*؟ول

سلامتك،شلامته(135+6+،48س،162أ)6!م؟ول،07!+6

صحتين(45د+،!،48س،016أ)؟؟؟،2

مبروك(36*8+،04+!ل!66!912أ)!؟+6بر

،26د+686طه،6317،08!23452أ)+5؟7

تفضمل(76201*+درو،604.+++س،4.،!66لل!"82ْ+!فىك+6
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العبريةالعاميةفىالمقترضةالعبربةالألفاظ

الترحابمجالفيالمقترضةالعربيةالألفاظنماذجعرضمنلناهـشضح

منعديدفيورردهابدليلواضحةبصورةومنتشرةسائدةأنهالمجاملاتوا

مهاجرينيهودكتاباتفياستخدمقدمامنهاأنبل،الحديثةالعبريةاتكتابات

برنر.حييميوسفأمثالمنأورباشرقمن

السابقةا!فاظمنكثيرفيالمحيطةالفلسطينيةالبيئةأثركذلكيتضحكما

وغيرها."كيفك"،تمكيسلم"ملئلالبيئةبهاتختصالتي

:ءلاستهزاوالشتائما4-

هبلأ(9أ)7ديم!6

أطرش(41أ)؟؟6ف!

خصىا(1oI)،ير؟،؟

عرص(15س،25أ)ديما؟ه/ك!؟ه

بارد(Iس،2.4أ)برث!؟6

زبالة(08أ)6733

زفت(12حما"08أ)دول،؟

حمار(39أ)؟؟6

واهبلطويل(1..أ)6؟د؟كاإ+7

لطخ(37س)لإ؟6

،81،136،137.ول+د*13.476أ)لأ!جلا،

مجنون(102!!ْ!،6
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إدرشىجلا.محمد.د

(مسطول691A1،*د+6ول141،046"حما)أ"؟!76

بيتك901(يخرب)أفى++6فى+؟6

63(طماع*+،)؟؟*8

الترحيبعباراتوكذلك،لاستهزاءواالشتائمألفاظأنبالذكروجدير

الاتصاللسهولةوذلكعامةاللغاتبينتبادلاَالاالفاظأكثرمنهي،لمجاملاتوا

هذهمثلتتبادلالبلدانمعظمفيأجنبيةجالياتووجود،المعمورةبأرجاءالبشري

المحيطة.البيئةإلىخروجهايسهلممابينهافيماوالعباراتالألفاظ

لكنى:والألفابا5-

؟فى6

ك!؟+6

56دَ

ت+73

+"+ه

+ami+

ير؟ه6!لأ

بيما،!

3،I،

ك!؟+*6

د+،!

(أبو...81"س)أ

شقر(أ)بيضأ(8أ)

جدع(16+*+،11حما،54أ)

زلمة(83أ)

ريس(112أ)

جهخوا(76741د3+د)

مهندحا(04+++

65++63،411،021،+*+

شيخ(991،دد6د+461073

أستاذ(77++د""56441روول+د

9،1

rv

http://kotob.has.it



العبريةالعاميةفىالمقترخمةالعبريةا!فاظ

والحلف:القسمعبارات6-

)*+66رر+،،+

)ك!677+ول،د+

د++،"؟،ل!6)

؟،،+ء:)فى

677!(

+776*'D+ TP(

:واْعمالوظالْف7-

،6يرفى

!لأير؟6

!697!

ل!+فى

أدفى

"+6،،6

+7"D " s+
-؟-+-

:ألوان8-

13r)أبوك.ةوحبا

الله.بحياة(133

دبنك.بحياة(133

بحياتك.(133

والله.(97

العظيم.والله(197

1.،5(خفير.

(عمدة)مختار(1133

معلم.(1133

.فلاح(1992د!+26،6،*ول11845

فنان(55حا،1186

الداية.(128د+،43،5*+،

الحفافه.(29!+،!

،"IV

*063

)81(أبيض.

)331(أصفر.
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3،+بر

+"6+فلأ

+،!+65

+6ل!فى

3+أد

ث!++&6

لابر+6

،د+6+ول"11ول!+7"121)أ

كوفيه.(133

.(ءحذا)صرماية(016أ)

.قبقاب(75د،!د+6"802أ)

.قفطان(022دد+76+د)

طربوش(7693ول+درو

ية.بكبا(23،93لأ6ور++د"23دد6د،)ثه؟

جلابية.(134لأ+6+6)رو؟د++

حيثبوضوحالفلسطيتيةالبيئةإلىالمفترضةالملبوسات0ألفاظوتشير

.الاَخرىالعربيةالبيئاتمنغيرهاعنبكثرةالملبوساتهذهفيهاتستخدم

لطبيعة:امظاهرمن0-1

56د

د++

76فى76فى

مراضأ-11

6 / 1173KOه،+*ور

.(بوص31)أ

بحر.(33أ)

03(بلبل.)أ

.رأسوجع(6س،92أ)
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العبريةالعامبةفىالمقتوضةالعبريةالألفاظ

دارجة:شائعةوأقوالأمثال-?2

.ماتفاتلليا(54؟+يربرول"15أ)!*ول9.ك!7*

الدارهقبلالجارعلىأسالى(52،+ثد*)*6.ي!+7+دتلا+78ث!7*ثع!

فيبكره(05!-++7+،8حمط325أ)ر"7!تجبما؟ق!أ6++63

المشمش.

برثاقم!)*أ*+25

)onamد؟،+

)،*فم!؟7*د73،3!د!

6)3+ةد+؟*د

2!2667'iii(

70+

لأ+ه؟،فبما+7

ثلا،+6

دم؟كا!6رلم

+؟+ل!6:

VaInD913،126،

.بلاشمنأحسن('11

فاضي.كلامبمعنىأصفربطيخ(133

أشي.بلابطيخبلا(135

عينك.فيخمسه(139

لهون.هونمن(18،س1014

.خلاص(65+162*،77

لوكس.ايشى(118

.غريدو(125163،22،26س"153

.بطالهش(1133

3+غ،19د++!

دخيلك.(73ث!66+!

؟ألاء+بر+

ة136

عيني.176.2(مند)7+3

*ول+"97أ)

152
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http://kotob.has.it



+ءيره

يعني(61،65،66،07

ك!ول،،3876رو+فىول)

إدهـسىجلاءهحمد.د

26،2r.

.الأرضتحتمن(014أ)؟؟؟+؟+"؟2

معليش.(41س،143أ)؟،7،فن

السكين.على(916أ)أ؟!+"7

أبيض.قلبه(06*ول")"د++فى،ْبم!7

وبس.هونلحد(17**ول)فىه61666ي!

يخك.على(28)6،دير،ي!"

هو.داها(58لا6++درو،195)66.بلإ

عباراتوبينشعبيةأمثألبينتنوعتأنهاالسابقة!فاظاعلىويلاحظ

وايشىأصفربلابطلئويلاأصفربطيخمثلالفلسطينيةبالبيئةخاصةدارجة

وخلاصدوغريممكلعربيةلهجةصنأكثرفيهاتشتوكعاميةعباراتوبينلوكس

...عينيومن

طوائفوجودنتيجةنبعهدالاقتراضيالتعددهذايكونأنالمرجحومن

....المغربهـلهوداليمنهـلهودمصركيهودلمختلفةااللهجاتتمثليهودية

إسلامية:تعبارا-13

36+ث!،7!ا+يم!ه

*677+؟+ول6

+77i1n؟

بالله.أعوذْ(\9أ)

يرحمه.الله(91أ)

لله.حمد(91أ)
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العبرياالعاميةفىالمقترضةالعبريةا!فاء

لله.اشانمن(911)ك!77+؟ظفي؟

لله.وا(3حما)ك!7؟+!

ربك.دخيل(54س)6+بر+؟+7

الله.بحياة(91أ)6لا*7++د++

لله.شاما(r,27،15،23،335+*+)+ث!يمك!77!3

أ:6+،17"26593525+ك!+)6+*75لأ+؟

الله.شاءان(54+!14،3.66

.الشيطانمنباللهأعوذ(71،فى+76+)ه*أثفيأةِديا+166*لأ

الله.سبيل(65،-+76+)؟7+د+57

الهي.(')3Enl2%)05)ك!ثا؟+

913)2؟!6؟إ -o2inD3)المؤذن.

يققرضة.لملململفاف5لملة:!!نيا

بوضوحالظهورفيبدأوالذي-الحديئةالعبريةعلىالعربيةتاْثيرمجالإن

معدودةكلماتباستثناء،للغايةمحدردالدلاليالمجالفي-يهودابنيدعلى

معانيها.ضيقأولاشتقاقاتهاوفقأدلالتهامنووسعيهودابناقترضها

مدلولهااتسع،،العربية"تمرينمنوادأخوذةالعبريةلآأبم؟6فكلمة

التكتيك.أولاستراتيجيةاليشمل

قد،المؤدبأوأدباَيكتبالذيأوالمثقفتعنيالتيالعربية،أديب"وكلمة

فقط.الأخيرالمعنىعلىواقتصرالعبريةفيمدلولهاضأق

منكثيرعلىووقفنا،الدارجةالعبريةعلىالعربيةبتاثيرأقررناأنوبعد

الشماؤل:هذانطرحأنلنايمكنالمقترضةالألفاط
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إدرشىجلاءمحمد.د

وتبدلت؟تغيرتأمالأصليةمعانيهاعلىالمقترضةالعربيةاطفاظحافظتهل

نحوتغيرفهناك.أنواعأالدلاليللتغيرأننوضحأنينبغيالبدايةوفي

5الانحطاط Pejorative Changeكانتالتيالكلماتعلىالنوعهذاينطبق

لذلكوجدوقد.الجماعةتزدريهاومعانيارتباطلهاأصبحثمورفيعةنبيلةتعد

المعنينفسلتوديالعبريةالعاميةاقترضتهاالتي،فيطة"كلمةفينموذج

حيثأيضأ""خشبوكلمة،بارزثديلهاليسالتيللفتاةوصفإلىبالإضافة

الساذجلشباباإلىوكذلكلجنساوراءيسعىلاالذيالشبابإلىتشيرأصهحت

لأحمق.ا

Meliorativeاثسامينحودلاليتغيروهناك Changeعلىيطلقوهو

فيتدلصارتثمضعيفةأووضيعةمعاتطإلىتشيركانتالتيللكلماتيحدثما

الكلماتهذهوأبرز،أقوىأوأسمىأوأرفعمعابعلىالكلاميهَالجماعةنظر

علىيدلأصبحالذي3+ثم!لإ،6+لحل!لفظفيالعبريةالعاميةفينجده

.اللماحالفطنالذكيالرجل

وتحديدهالمعنىتخصيصتجا.دلاليتغيريوجدكمما

.strictionof Meaning or Norrowing ofMeaningلو!ب

ثمالأشياءمنعامةطبقةعلىللدلالةتستخدمكلمةهناكتكونأنبمعنى

.محددشىءإلىيصلأنإلىمدلولهايضيق

فيإلاالسابقالمفهومعليهينطبقأنيمكنماالدراسةألفاظفينجدولم

حتىاستخدامهاضاقوالتينفسبمعنى(155أ)ددهوهيواحدةكلمة

منالنوعهذاتعاطيفيالكلمةهذهتستخدمحيثالحشيشعلىاقتصرت

.لمخدراتا
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العبريةالعاميةفىالمقترضةالعبرمةا!فاء

Expansionالتعميمنحودلاليتغيرهناك،السابقالنوععكسوعلى

of!كلف!ة Meالمعنيينبينلعلاقةلهوضعماغيرفيمعينلفظيستعملوفيه

ملكل:

أمرفعلمنمعناهاتطوروقد.اضرب(76س،01أ)ول*6؟+6

برد+++لأ!.!6-دْ*لأب!يا+.+وحثتشجيعنداءإلىللضرب

.ونشاطبهمةالعملايضأتفيدكما،6ْبر+7،د

منإليهتشيرماإلىبالإضافةفهياخصي-(15أ)؟*بر؟*/"*يره

:المتطرفأوللاشمئزازالمثيرللشخصلقباَأصبحتالاشمئزاز

+"دلأ67!؟+*7بددلآولف!*،!+*هبر،*!6+؟؟د+ه*

6ب!*؟يز7"د its.؟برها

الكممندلاليتطورحدثكبير،أكبر(3س185أ)ير!،+/جم!دبر؟

يقالحيثالكيفإلى

168ثد*د+-16؟اع،16ق!+لأ6+اد
---7-.-+

العاميةفيالمجازيومعناها،الأصليمعناهاإلىبالإضافة.بلاطه7!6د

قدالعبريةفيفإنهاالسطحيالساذجالشخصإلىبهايشارحيثالعربية

الصغيرين.النهدينذاتالفتاةعلىتطلقكما،ليرةمنهاأخرىمعانيأخذت

إلىأيضاتشير.كبيرةعاذلةأي،حمولة(39أ)؟!ور7+

؟ه؟؟66.-،+كا!7+*!+6!انتطامغيرفيتمشيالأشخاصمنمجموعة

أحمق،،ساذجبمعنىأيضاتستخدم.خشب(79أ)ْ+قإد

الاَخر.الجنسءورايسعىلاشاب،مثيرغيرشاب

وزنذيفعلاشتقاقعند،مزاجأوكيف(34س)ير*7
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درشىإجلاءمحمد.د

.اشتاق%لىالدلالةتطورت.؟ول++كاوهوالاسمهدْامنعبري

له.اشتاقأي67؟؟بر،6يقال

الفلسطينيةالعاميةفيتطلقالكلمةهدْه.محارم(133أ)!6.؟؟!

والذيالعربيمحرمشهرمنأخذتفقد،أخرىإلىشقةمنالانتقالبمعنى

المعنىتطوروقد،باْخرىمسكانهمفيهيستبدلواأنعلىالمسلمينبعضاعتاد

يحملهاالتيالمعانيمنوهي!+6++والاضطرابالفوضىإلىليشير

لاَخر.إلىمسكنمنلانتقالا

:يقالحيثهـمضبوطممتازإلىمعناهاتطور.طولعلىكار؟!،7

ك!كا!لا6،7؟د،+5؟أ.!د
3-7-.:

تعدالذيلإناءاعلىU-I.Wمعناهاتطور.فنجان(182أ)،بريرلأفى

.القهوةفيهتشربالذيالإناءإلىبالإضافة(الكنكة)أيالتركيالقهوةفيه

رائع،منهاعديدةمعانيإلىأيضاَتشحير.فنان(186أ)د؟أ

مثلاً:يمال.لذة"استمتاع،جيدةنفسيةحالةفي،ممتاز

.ثس!*+!ء7ددأ؟ثم6؟،+*

+++بر،بر
.والموتالاختفاءمعنىإلىأيضأتشير.يجيبراح21(4)أ

أنهالاإالتسويفأوللتأجيلتستخدم.بكره(8س325أ)6+ا؟6ك

7/7*6+القاطمالرفضأيضأتفيدالعبريةفي 76!*7V.ويستخدم

معنى:ليوديالمشمشفيبكره؟يبما؟فم!؟+،6+ا+"دتعبير

Rد+6+بر+7

7؟ئأ

5-6+0.1"مبر+!/*+7/د++ثر!-؟+بر،

أين؟معنىإلىالمعنىهذاةدلالتطورت.طيب(1.1أ)
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العبريةالعاميةفىالمقترضبماالعبرياالألفاظ

ةفيقال

ص63؟+دإ؟؟؟6هـ6؟6+6؟ث!هـ،6ب+تد،6!+ث،

الدلالةهمجالفيالمقترضةبالألفاظلحقتالتيالتغييراتإلىأشرناوكما

علىحافظتالتيالألفاظمنالعديدهناكأنإلىالمقامهذافينشيرأنينبغي

ذلك:أملالةومن،يذكرتغيردونالأصليةدلالتها

اصبر،بالكطول(001أ)67:بر76"

مبسودط(38س)،ع؟هول

كسلان(012أ)أعله1+

مبروك(912أ)+!ير+6

مملوء(04س)؟؟ك!2

77!ه o(141س،04أ)الفهممشوش،سكران،مسطول

مجنون(0yrأ)16!!برد

1أ)ه+،لم!ول Lr"بأسلا(41س

إحسان،معروف(143أ)ي!،+66

صاحب(016أ)؟؟د

233)؟!! i)جدأجيد.تمام

اسكت(4س125أ)ك!6؟+6!

الضجر(أوللضبق)أف(2س)6*لأ
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إدهـسىصلاءمحمد.د

*5؟فكآ

ب!،؟،في

67؟اه؟ذثب!،

فل!7ير

66رو

رو؟،66

المستقيم

141(أطرخا.

11 oِاممثي)

ممتازشىه(181

نأيهأمجادالا(138

الماءجرة(105

13o،للرجللقب،الموضوعلب،مباشرة(15س

67د*+؟
:7-

؟ل!ه

؟ء؟+؟*-،،ير6

عينك(في)خمسة

+ثبثه+

/لظت!ة

551(احتوحما

انتهينا.240(خلاص،س219

للحسداتقاءاليدبكفحركةتصاحبهتعبير(139

651(حفلة.

نأيمكنالدارجةالعبريةهيالمقترضةالعربيةللألفاظالسابقالعرضوبعد

التالية:الرئيسيةالنتائجنحدد

عنوانيشيركما،لأنهاأ!سسلأيةالاقتراضعمليةتخضعلم:أولأ

الباحثونبمقتضاهاوعملأعدهاقوافينوفقوليستلعاميةامنمستقاة،الدراسة

اللغوجمن.
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العبربةالعاميةفىالمقترضةالعبريةالأفاظ

الفلسطينيةالعاميةالمضادرهذهأبرزوكانالاقتراضمصادرتعددت:ثانيأ

ذاتالألفاظبعضاستوعبتكما،الفصحىوالعربيةعامبوجهالعربيةوالعامية

العربية.فىتستخدموالتىالعربىغيرالأصل

تنوعتفقد.متعددةلغويةوصيغأأشكالأالمقترضةالألفاظاتخذت:ثالثأ

الإسميةوالجمل،الأمرصيغةفيوبخاصةلأفعالوا،والصفاتلأسماءابين

فصاحيةاوتعبيراتمتعددةإضافيةتراكيبشملتكما.الجملةوشبهلفعليةوا

.كثيرةنفعاليةوا

المقترضات،ا"عبرنةعمليةبرزتوإنمابالاقتراضالعبريةالعاميةتكتفولم

وجمعبلالمفردالاسموجمعالعبريةبنهايتهاالصفةحالاتاشتقاقفيمتمثلة

الأصلفيالتذكيرأوالقتيثمنحالاتهاوفقالأسماءجمعتوقد.العربيالجمع

العبرية.صيغتهافيلاالعربي

المقترضة.المفردةالأسماءعليالعبريةالتعريفءهادخلتكما

العبريالشكلصبغسبيلفيأكئربىضبوحامذهبأالدارجةالعبريةوذهبت

بل،الاالفاظهذهمنمتعددةفعليةأوزانأفاشتقتالمقترضةالا"لفاظهذهعلى

المقترضة.الألفاظبعضمنلصفاتأوزانأواشتقت

علىألفاظبقيتفقد،المقترضةالألفاظكتابةبنظاميتعلقفيما:رابعأ

فقدلهصوتيمقابلهناكيكنلم.ماأما،الصوتيالنظامفيالعربيةصورتها

الشاذةالحالاتبعضباستثناءومخرجهانطقهافيقريبةبحروفمعالجتهتمت

.الإطباقبحروفيتعلقفيماخاصةخلطفيهاوحدثالنظامهذاخالفتالتي

إثباتمثلالعاميةالعربيةالصوتيةالصورةالمقترضةاطفاظكتابةاتبعتكما

.لأحيانامنكئيرفيالقافمحلالقافوالجيممحلالهمزة
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حلاءإلرشىمحمدد..

كافةلتشملوتتوعتتغدالتفقدالعبريالاقتراضمجالاتأما:خامساَ

كماالشتائمأوالتحيةعباراتعلىلفتصرلمفهي.المجتمعقيالتعاملجوانب

مثلأخرىجوانبشملتدىانمااللغويالاقتراضمنكثيرةحالاتهييحدث

ذفلوظاوالقسموالكنىطقابواوالمعداتواتلأدواتوالمشريىلاواالمدكولات

لأقبىالوالأمثالواضلأمراوالطبيعةاهرومظالملبوساتواطوانوالأعمالوا

الدارجة.الإسلاميةالعبابىاتإلىنجالإضافةالاثماذعة

الرئيسيالمصدرتمثلوالتي،الفلسطينيةالبي!هأنهنانسننتجأنلىلمكن

ناحيةومنوواضحةمميزةبصورةالمجالاتهذهعلىبظلالهاألقتهد،لره!راض

ألفاظفهناكالمقترضةالألفاظودلالاتمعانيعندالعبرمةالعاميةتقفلم،أخرى

نحودلاليةتغيراتهناككما،حالدتهاهدوأخرى+دلالاتهامن!وسعتورلتهد

اطفاظمنكبيرةنسبةبقاءإلىبالإضافة+التسامينحووأخرىالانحطاط

تغيير.دوندلالاتهاعلىالمقترضة

كلماتعلىللباحثأتيحتالتيالعبريةالعاميةهواميساشتملت:سادسأ

مثل:وذ&العربيأصلهاإلىالمصادرهذ.تشرلمعربيةوألفاظ

11أ).بربر*+ o)كبير

لهلتهونيمن(014أ)لأأ+6لآأ6؟1

الأرضتحت(من014)أيميم؟+ول+ول؟أ

طولعلى(017أ)!876؟"

(شرتية922أ)+"بي!؟ج!

أف(2س)*لآ!
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العبريةالعاميةفىالمقترخ!ةالعبريةالألفاظ

أشيروقدالعربيةمنأصلاَليستهيأخرىعربيةالفاظإلىأشارتكما

.الاقترأضمصادرعنالحديثعندالدراسةثنايافيإليهاِ

الأدبيةالأعمالفيالعربيةمناللغويالاقتراضظاهرةتتبععند:سابعأ

وحتىالحاليالقرنأوائلمنذظهرتالتيالكتاباتفيوذلكالحديثةالعبرية

يلي:مانستنتجأنأمكنالدراسةهذهإعداد

القرنهذابدايةفيالأشكنازالقصاصينكتاباتفيالعربيةالألفاظقلة1-

واليهودالعرببينالتعايشاستمرارمعوتزايدها،برنرحييميوسفعندمثلما

نسكي.سملاموشىكتاباتماعكستهنجحوعلى

وعاشواولدواالذينفلسطينيهودكتاباتفيالألفاظهذهاستخدامتزايد2-

بالأخوةلهااستخدامهبررالذي،بورلايهوداعندوجدنامانحوعلىفيها

واللغتين.الشعبينبينوالتقارب

الأدباءكتاباتفيماحدإلىكبيرةنسبةالمقترضةالعربيةالألفاظشكلت3-

وشمعونميخائيلساميمثلعربيةلجدمنفلسطينإلىقدمواالذيناليهود

عامير.وايليشموشوامنوندرويشوشلومبلاص

هواميسفيتردلمألفاظعلىآنفاَذكرواالذلنالأدباءكتاباتاشمملص4-

حديثوقتفيظهرقدالقواميسهذهبعضصدورأنمنبالرغمالعبريةالعامية

.بسنواتالأدباءهؤلاءإنتاجصدوروبعد

الأدباءبعضعندالوقتبمرورالعربيةاطفاظاستخدامنسبةقلت5-

سوىلألفاظاهذهمزتضملا(8791)بلاصلشمعونالوارثفرواية.العبريين

الكاتب.لنفسبسابقاتهاقورنتماإذامعدودةكلمات

نأفيمكنناتقريبيةكميةملاحظاتإلىالدراسةهذةنتائجترجمنامالماذا

يلي:مانثبت
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إدهـسىجلاءمحمد..د

استخدمهاوالتيالعاميةالعبريةاقترضتهاالتيالاالفاظمجموعبلغ1-

لفظ.لكثمائةالباحث

من%06بنسبةأيلفظأوسبعينوتسعةبمائة(أ)المعجمانفرد2-

ه%7بنسبةأيلفظأوعشرينبواحد(س)المعجمانفردبينماالكليالمجموع

بنسبةأيوأربعينخمسةالمعجمينبينالمشتركةالألفاظمجموعبلغ3-

ألفاظوخمسةمائةالعبريةالرواياتفيوردتالتيالألفاظمجموعبلغ-4

:%35أي-بنسبة

بنسبةأيالمعجمينفيتردولمالرواياتفيوردتلفظأوخمسونأربعةأ-

الكلي.المجموعمن18%

يأالمعجمينفيكذلكدلردتالداياتفيدردتلفظاَوخمسونواحدب!

الكلي.المجموعمن%17بنسبة

أخرى:ناحيةمن

وستينوأربعةمانةالمعجمينفيوردتالتيالمفردةالألفاظمجموعبلغ1-

تقريبا.لكلياالمجموعمن%55بنسبةأي

وأربعينتسعةالعبريةالرواياتفيوردتالتيالمفردةالألفاظمجموعبلغ2-

تقريبا.الكليالمجموعمن%16بنسبةأي

ثمانيعددهابلغفقدالدراسةمادةفيوردتالتيالفعليةالجملأما-3

المقترضة.للألفاظالكليالمجموعمنتقريبأ%6بنسبةأيجملةعشرة

تقريبا.%4إلىتصلبنسبةجملةعشرةاحدىالإسميةالجملهعددبلغ4-

%41بنسبةربعينوأثلاثةسةلدراامادةفيردةالوالتراكيباعدد5-

تقريبا.
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العبرلةالعاميةفىالمقترضةالعبريةامفاظ

لم!ثظت

Journalح،+ا- of,كا*!"Haugen, .E "The Analysis of linguistic Borro

919..LinguisyicSociety of America, Language, No.,26,0591 p

العربيةاللفأمنالمقترضةال!سو2الألفاظعنمصظات،محمدحسنالرازقعبد:عننقلأ

المنظمة،9891فبراير!الثاني-الأولالعدد"السابعالمجلد،اللغويةللدراساتالعربيةالمجلة

.66ص،الخرطوم،والعلوموالثقافةللترببةالعربيْة

2--Jespeson,,.0 Language, its nature, development and origin, lon

802.05،don

:المثالسبيلعلىالدراساتهذ.من-3

1-Shivtiel, ,A "Language in Contact The Contribution of The

Arabic longuage to the Revival of Hebrew", Journal of Semitic

8591.Studies, vol. xxx, Spring

,Yellin-+،1-ب ,.D "Ben Yehudah and the Revival of the Helew

2391.!5.eOniental Society, volلة،guage", Journal of Pales

ص،8691القاهرة،الثقافةدار،العربيةاللغةعلم،حجازيفهميمحمود-4

28-03.

علم،وافيالواحدعبدعلى:انظراللغويالصراعحولالتفاصيلمنلمزيد-ع

-923ص،7،7291ط،القاهرة،والنشرللطبع7مصرنهضةدار،اللغة

248.

العودةاحتمالات،إسرائيلمْيالعرباليهود5المجيدعبدمحمدوحيد-6

،27رقم،الاهرام،والاستراتيجيةالسياسيةالدراساتمركز،واتجاهاتها

40ص،7891،القاهرة - 1Y.
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إدرشىجلاءمحمد.د

دار،الكراعيننعيمأحمدترجمة،اللغةعلمفيفصول،سوسيردي.ف-7

.933ص،8591،الاسكندرية،الجامعيةالمعرفة

.27ص،السابقالمرجع،حجافيفهميمحمود:انظر-8

o.32ص،السابقالمرجع،وافيالواحدغبدعلي-9

01-902".،0.,Jesperson

11-Yellin, ..D "Ben Yehudah and the Revival of the Helew

2391,(((،.language",journal of polestine Oniental Saciety, vol

.89".

.99ص،السابقالمرجع،شفتيل.12-1

المرجع"شفتيل.أعننقلأا4ص،1291،)1(هالشونفاعدزخرونوت-13

دافير،بيت،لشونينوتولدوت،ماجيدحانا:ايضاانظر001ص،السابق

.581-651ص84915"نيلسراإ

41-Yitshaki,,.J "The Views of the Haskalah Authors on Hebrew

43..language",Leshonenu, ,2.loV,7191 p

.001ص،السابقالمرجع،شفتيل.أ-15

شفتيل،.أعننقلا9491،يروشالايم،حيالشونهعفريتهالشون-16

.101ص،السابقالمرجع

.11ص،تد.،أبيبتل،بليحموخاف،بورلايهودا-17

1'9،مصر،العاميةالكلماتاصولفيالمحكم،ىعيم!احمد-18 r،

.51ص
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العبريةالعاميةلىالمقترضةالعبريةا!فاظ

.15ص،السابقلمصدرا-91

.78ص،لسابقاالمصدر-2كل

.85ص،السابقالمصدر-21

.231ص،لسابقاالمصدر-22

.413ص"لسابقالمصدرا-23

.451ص،السابقالمضدر-42

.171ص،لسابقالمصدرا-52

.178ص،لسابقاالمصدر-26

لم.43-42ص،السابقالمصدر-27

.231ص،لسابقالمصدرا-28

92-043.TurkceSozluk, Ankra,,7491 p.

الكتابدارحسنيمامحمدالنعيمعبددكتورتأليف،الفارسيةقاموس-03

.201ص،8291،هرةلقاا،1ط،لمصريا

صهـ،1317،سعادتدار،ساميالدينشمستا"ليف"تركيقاموس-31

1137.

.2012ص،السابقالمصدر-32

.265ص،السابقالمصدرت33

.737ص،السابق"المصدرالفارسيةقاموس-34
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ra

36

v¶

rA

ri

.42

43

.718ص،لسابقالمصدرا-

.04ص،السابقالمصدر،جمسىاحمد-

.451ص،لسابقالمصدرا-

-.%4ص،لسابقالمصدرا-

.01Yص،لسابقالمصدرا-

.15،8191طهعربيإنجليزي،قاموسالمورد

312،".The Concise English Dictionary, Englnd

-68.TurkceSozluk, p

.31-02ص،السابقالمرجع،حجازيفهسمحمود-

9524-392ص،السابقالمرجع،الواحد.وافيعبدعلي-

بينالفرنسيةالحعافةذيالإسرائيليالعنصركثرةإلىذلكير!جعربما-

علىالفرنسيةولقتير،والعراقالمفربيهودوبخاصةالعرباليهودالمهاجرين

وتفاصيلهذلكفيالأليانسمدارسدورأنظر،المثالسبيلعلىالعراقيهود

في:

رو،مقارن!ةدراسة"العراقفيوالإيرانيةاليهوديةالمدارس"البراكفاضل

.47ص،م8591بغداد2
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أكنل!ا

ك!++

37+د

،6+his

+653

لأ66+ه

3633+ه

uin

:+،ه

+66

دلا++

66لأد36

!+6،6

!د"+فى

6++67ح

7+د

د+3+76

ه+لآ.3

:iY3,

العزمهاولمبةفيالمننرضةلمب!ه

المخقحرتلمةظ

.4!98،+7-ك!د+د،!ء،16لم63+،د،716ح:ك!++

.2،7891،+!+-،6+،أد+ك!!3+*2"73!+:

3،4+6+،ك!7+لأءِ++،)+6،،6؟د :'FMK-', n4.هو

7591.،+7-ك!د+د،!ط+د*؟5ظ+،:+63+

.7491'+7-*د+د،5!،!م+د*6،7لأ61+5+6++66+5:دا

7891.،+7-*د+د،ك!7ة+53!ح+:31+5+هأث1776ت6+

9791.،+7-"د+د،!م+3"57!+،هـ-؟6:+156!الا

8691.+ثا-*د+د،5++6+!هـحمهأ!،فى++!:د++ه

66+:!3[، Y51هـ5940،ك!د+د+7،7!فىأ6لأ

.9791،+7-ك!د+د،70.د26لا!6،3+++++:دلأ+6

6491.،+د+؟-*د،Deدأأ!ءنر،+!ملاد+6:

'8791.+د+ثا-*3،د،165!حلأ،6+!أ6،

'3791.!+،16+ب'!++7،07+!!6،د6لأ!+!فىأ+د:

6/،"6+6367*.د+0763+،+67++6: D2291.،666!6،فى

.د+ك!د+7-،ك!176د6666+'فىد73+36:

+7-*د+د،6+7*فى+666+،ك!6!4،5+76+

..+د+7-ك!فى'110د+6666':،!+!

.+3+ثا-ك!د،ك!761د6+++6،6،دلا!7دلا:
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إلرمسجلا.مح!د+.

طحق

/لمبيةالماميةةولممي!ىفلاألوا+ةلملمرليةبالملفاظ

ا!ينهالمبرلةلملروالإفوبم!لم

اللفظبالعبرية

ك!+/ك!د+ك!++6د

16ير

ير6

ك!+؟6O6+6+/6د

ثت+6

برثا6

!؟6،1+؟أ

أد666

بربر76

ل!"لإَ+ل!96/ك!66

لأه

لآ؟67!

العربىالمعنىاورودهمكان

-قبضاياتقبضاىا،+5266،ْاس،17

+7*57

81

81،س\

-ك!+،81/05،

766.1++،لا

19

19

س\،"++195،698

691،++،لا،25ك!"+،

5!66+ء\أ+7236

لأ11

111

ألأ\

111

+4،6،762"سلأ21

6!لأد+259،6

162

916

بدأأ

أبو

روحها/الدكابومس

أبيض

أهبل

أهلاوسهلأ

اضْزب

بابأول

أونطجى/أونطه

سكت(ا)أس

اسكت.
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العاميةهىالمقترضةالعبرمةاكفاظ

اللفظبالعبرية

giN

؟؟!أ

ير؟!؟أ"+!أ

؟؟6

ODIN

!د+جم!*لإ+

+!+*

ك!+لإ*ث!

67ك!،+،!لا

لآحيم!يم!،ف+7

6ك!ثتد

677"

!"7؟6

لأك!بربر+ك!77+

+6+!م*؟67

ل!67يم!؟+!66

؟؟6+ل!ثا6

؟،16+ير+677

تج!677.؟؟+7

لعيرية

للللأهمكان

حمه2

لأ31

لأ31

لأ41

لأ51

لأ71

،26!66،!ول1714

04!+66!

لأ81

3،سلأ81

دلا*19،3؟،س

لأ82

3أس

1Y

45+ول،191

حمه3

3،219س

666125!مد

191

19؟

07؟

العريىالمعثى

أحسن

لجشمنأحسن

أطرشى

اخص

ماتفاتالى

امشى

اقعل

للهشانا

لوكسابشى

كبرا

الله

والله

كبرااللهُ

يرحمه.للها

للهلحمذا

للهحمدا

باللهاعوذ

اللهدخيل
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لعبريةللفظباا

+شك!3+77++

+-92+7

ل!ك!677

ك!77+؟!م

ك!لأل!؟6؟3

N3R؟؟+67

ك!؟ه

دك!+6

دألإ+ك!ه

ك!ه6!لالأ

*677برثت

676؟دثت

6؟بر6د

دلألإ+ه

36ثت

76+6بر

و+7-ة!ة!6676بر

2د T

66ك!د++د+

3rivin6،+؟

للاللأهمكان

191

191

W

191

36+211،5+ه

+6!3113

211

25151،س

42أ46س

1926،س

771

س6

103

س7

103

311

3218،س

"3218،س

ا+?!6++

321

331

331

171

127

إدرشجلاءمحمد.د

العربىلمعنىا

للهابحياة

للهايا

لله

للهامن

عارفأنا

كردىناأ

عرص

راسوجع

راسوجع

اللهباب

بلبل

بمبه

بوليس

بوص

بكره

المشمشفىبكره

ببناز

ابوكبحياة

دينكبحياة
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الماميةفىالمقترضةالعبريةاطفاظ

اللفظبالعبرية

بر+++؟6؟

د+6

د!،7/د!+3

د،+

3،"ث!5++

ث!6+فى

706د

667+بر

كا7د

برِ،66.+-+

برِ!

د"؟+أ

د+6/بر+ك!،،
.+---

656+ل!

د؟7

د؟3؟لا

ير؟؟،7

66/لإَلألَ!6

6؟هلا

666لا

لا!56

ك!؟63

ك!*+!+7بر

لعبرية

للللأهمكان

331

331

33أ/26،ك!+

8.س

351

361

13 v"8س

371

77+6،62؟،138

193

104.++"27

104

43،أ421

421

431

431

"++61"11،هـ،451

461

471

194

WN

العربىلمعنىا

بحماتك

بحر

اصفزبطيخ/بطيخ

بايى

اشبلابطئبلا

بلدى

بلطه

بلور.

بلاخه

بندور.

جا

بعدفي

نىبتا/بر.

للهبا

بغل

هجبرنا

برميل

جدع

جمبز

جوتم

جامو!س
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لعبريةباللفظا

!لأ6،/لأةلَا
+؟++7

5+6،

16+

؟؟لأ/؟لإلأ

7؟؟بر

د!7

أل!++6

+؟+ل!6:

6+ثإ؟

لأِ؟+6؟+3

؟7+دل!6

؟؟5+

61.66

6360

+؟

66أ؟2.+

!؟6:

!ل!دهمكان

.كل!+12،62،حما194

136+1.2

521

521

531

22ك!++"15س،أن!ه

256+162

د++14،159"س154

6دل!ح+،08ك!++

274،y66+!ك!،

3+36+5NYA

45ك!++541"

510

571

195

18س

7629لا،+16436

771

197

173

إدرشجلاءمحمد.د

العربىالمعنى

-جماعهجمع

جره

دبغ

دبكه

دخا

دغى

دخيلك

دخله

عليهضحك

لكبادير

فرطه

هوادها

فنذش

هيل

دهوبزيا

ولك
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فيما!ه

العافىالمقترخلأالعمرمةمفاء

اللفظبالعبرية.

!+!كطلا،ك!677!

لا؟،ك!67

6،46

6،*!-

131.1/T6،ولير

أبرثإ+

!د+

6!71

6+6أحد

6!+د

+ثت،ل!،

+!لا6

+لآ؟؟6

+لآ!لآ!

+*7؟+

6565!ير؟لا

؟70

؟لإ؟،6

؟!ك!ثا

لا6+!6

ةد*-*،،6؟!؟6

دعبرمة

للللأههكان

197

197

1،97،+*oA

197

135+ول1/08

851

21،هـ،183

AT i21،س

1AL

!606+!07ل!2،س186

91!66،!لأ861،

"71

871

مم

109

219

5 % vi03*24.9س ntc

-+65+16

129،+6!+933

25،س719

7ك!++،319

319

174

العربىالمعنى

لعظيماللهوا

للهلا

ونص

لىمتك

زبونات/زبهن

له.زبا

زقت

زلمه

التنبيه(اَلة)زمبور.

حبوب

حبيبى

خواجه

لكخد

حمص

حيالله

مبسوطحالك

خلاص

خلصنا

حمالأ

حهوله

عينكفى-خمسة
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اللفظبالعبرية

؟3+

؟067

3؟ه3ِ

+!5؟!!

ثا6؟3

بر6+6

؟6!

؟!د

16.+بر

يرلا؟667+6

67لابر65

163؟؟

؟؟بر

5،66
66-

!؟بر،

5ِ673

أ؟؟6

؟+ل!ل!،

6+

يا"ه،56
+-7

للللأهمكان

319

419

419

419

02ثا6،+6،لا159

619

179،،+"25.

66،5!401

719

199

1001

1001

1101

1101

1101

!66،!28،134س

2101

,monأ ,w!Ar rrf%%

5،92

،هـ،710103

03"7101هـط

باا5

إلرسىجلاهمحمد.د.

العربىلمعنىا

حمار

حصلو

حسكه)نللق(

(فارغكلام)خنطريش

حفله

خربه

حرام

طاجن

وهبيلطويل

طربالك

طحينه

طيب

طيار.

تمبل

تنكه

طفران

للىترا

يا.

سميا
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!ممعةهىبلعَوصتالعيومة!لب

االفظبالعبوية

!*؟*+6

مع8*6"6

ح!*6
---

x67مم6*

3*جم!؟!ير

؟،ل!*

جل!*+

5يرير

يرير*6

يم+67ير*6

6ير*د

ير*6

6بر*بلائ7

حيم"أير*696

-ير؟17

6+16!6!/6!

اليث

العربىالمعنىاورود.م!ن

لجبى55.*لاول.3108

"3 Tin

يا!م!ذ*',713Yء؟،

اَهايا7.؟أ

ييلا)هيا(ء؟8،،،1حه

هخوبييتك195؟

ي!ى433ك!*،؟؟8أ

-TAلا!؟،5

كيمو108؟

غب61؟؟

كيف؟71؟؟

حامه؟كيف35دحه.7؟؟1

-123 MلاLV%

كيقك+7حا،؟71؟

كيقة!*.03؟3401حما

TAجلا*!+3؟

كيةكعما!*+38حما.35؟1

38،++A؟.

كانكيقحا؟71؟

كصلان03؟1

/كعكسخنكطةpry*ول،-3؟أ

71د++!
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اللفظبالعبرية

5++بر

1*!77+

!!7

6!7

565!ثت

مل!66.7

!!،6-أ

!لآ!2

!6؟6

65؟+!

بر++!6

!7*،!

يره؟ف+6

؟!!ف!6

6 bأ؟6ف

7+5!بر

17!

!؟06.7

إدرسىجلاءمحمدد.

العربىالمعنىورودهمكان

f i'كوفيه

لاوالله1122

1125Vزم

لطخ31س
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